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 ا معناها وأنواعه –العبادة الدرس األول:    حور األول )العقيدة(مال
 ..ما يحبه ويرضاه من قول وفعلهي طاعة اهلل )تعالى( في كل  العبادة:

 مثل: قول الصدق وفعل الخير.)العلن(  في الظاهر  -             
 مثل: حفظ القلب من السيئات.)الخفاء(  في الباطنو  -             

 دليل على صدق اإلنسان مع ربه. العبادة -
 لماذا خلق اهلل اإلنسان؟ 

ْنَس ِإَّلَّ لِ َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َوا (: خلق اهلل اإلنسان؛ ليعبده. قال تعالي    ) ونِ َيْعُبدُ إلِْ
 العبادة تنظم حياة اإلنسان في الدنيا. -
 العبادة تحقق السعادة لإلنسان في الدارين )الدنيا واآلخرة(. -

 أنواع العبادات: 
 عالقات أساسية في حياتنا أربعتنظم العبادة               

 وربه:( العالقة بين اإلنسان 1)
 اهلل هي العبادات الخاصة بين اإلنسان واهلل مثل الصالة والصوم، ومنها تقوى -

 )تعالى( بالبعد عن كل ما َّل يرضيه من قول أو فعل.
 النعم. انا(أعط) نحن نعبد اهلل وحده؛ ألنه هو المستحق للعبادة فهو من خلقنا ووهبنا -
 ( عالقتنا بأنفسنا:2)
ك نتمساألذي )الضرر( وَّل نعرضها للهالك )الموت(، و  بأن نحافظ على أنفسنا من -

تقان العمل.  باألخالق الحميدة )الحسنة( مثل: الصدق واألمانة وا 
 ( عالقتنا بالناس:3)
نحسن معاملة الناس،  تضمن العبادة للناس أن يعيشوا في سالم، ويجب أن  -

 ونحافظ على حقوقنا وحقوقهم عند التعامل معهم.
 كون من حولنا:  ( عالقتنا بال4)
َّل كون و تنظم العبادة عالقتنا بكل ما يحيط بنا من مخلوقات، وعلينا أن نعمر ال -

 نفسد فيه، فاهلل خلق كل ما في األرض من أجل اإلنسان.
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 تية:( أمام العبارات اآل( أوعالمة )السؤال األول: ضع عالمة )
 )        (     عبادة اهلل )تعالى( خير لنا في اآلخرة فقط.     (1)
 )        (     عبادة اهلل )تعالى( تكون بالصالة والصوم فقط. (2)
 )        (                 خلقنا اهلل تعالى في الدنيا لنعبده.  (3)
 )        (        خلق اهلل )تعالى( اإلنسان؛ ليعبده ويطيعه.  (4)
 )        ( .التنمر على اآلخرين والسرقة من األفعال المحرمة (5)
 )        (            ر الكون والحفاظ عليه عبادة هلل.       يتعم (6)

 :الثاني: اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسينالسؤال 
 .لإلنسان في الدارين )الدنيا واآلخرة( .................................العبادة تحقق  (1)

 لخوف (ا –الحزن  –السعادة  –) الضرر                                         
 .........................................................................خلق اهلل اإلنسان  (2)

 (ليعصيه – ليتمتع بالدنيا –ليعبده  –)ليفسد في الكون                            
 العبادة حقق لإلنسان السعادة في  (3)

 اآلخرة معا(في الدنيا و  –في اآلخر فقط  –) الدنيا فقط                            
 ........................................................الحفاظ على الصحة نوع من عبادة   (4)

 عالقة اإلنسان بنفسه. -عالقة اإلنسان بربه.                -       
 عالقة اإلنسان بالكون. -ن بالناس.            عالقة اإلنسا -       

 الثالث: أجبالسؤال 
 (  لماذا خلق اهلل اإلنسان؟1)
- ................................................................................................................................................................. ....... . 
 لماذا نعبد اهلل؟  (2)
- ........................................................................................................................................................................   . 
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 سين: أكمل الجمل بما يناسبه من بين القو الرابعالسؤال 
 ( السعادة  - اإلنسان -  سالم  -  العبادة  -  اهلل)        

 حياة اإلنسان في الدنيا.  ....................................................................تنظم  (1)
 .....................................................تضمن العبادة للناس أن يعيشوا في  (2)
 المستحق للعبادة فهو من خلقنا ووهبنا النعم. ...............................  (3)
 مع ربه. .............................................................العبادة دليل على صدق  (4)
 اآلخرة.في الدنيا و  ............................................تحقق العبادة لألنسان  (5)
 

 : صل من العمود )أ(  ما يناسبه من العمود )ب(الخامسالسؤال 
 )ب( )أ(

 العبادة هي  (1)
 الصالة والصوم  (2)
 تحقق العبادة  (3)
 خلق اهلل الكون  (4)

 (   لينتفع به اإلنسان ويعمره.                  )   -
 . )     (طاعة اهلل )تعالى( في كل ما يحبه ويرضاه -
 ( دات بين اإلنسان وربه.                 )    عبا -
 (   السعادة لإلنسان في الدنيا واآلخرة.         )   -

 

 : أجبالسادسالسؤال 
 ما أهمية العبادة لإلنسان؟   (1)
- ........................................................................................................................................................................  . 
 اذكر اثنين من أمثلة العبادات الخاصة بين اإلنسان وربه. (2)
- ............................................................................................................................................................. ...........  . 
 ما نتيجة أن يحسن اإلنسان العبادة لربه؟ (3)
- .................................................................................................................................................................... .... . 
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 اسم اهلل )تعالى( الودود : الثانيالدرس               
 هو الفعل الجميل الناتج عن الحب، كإعطاء الوالدين هدية. الُودُّ:

 الفرق بين الحب والود: 
 : شعور قلبي تجاه من تحب، الحب شعور.الحب -
 حب.: هو الفعل أو السلوك الناتج عن الحب مثل اَّلبتسامة في وجه من تالود -

 معنى اسم اهلل الودود:
 اهلل تعالى يتودد إلى عباده بالنعم، وهو الذي يخلق الود بينهم. -

 (ُدودٌ ي َرِحيٌم وَ  َرب  ِه ِإنَّ َواْسَتْغِفُروا َربَُّكْم ثُمَّ ُتوُبوا ِإَليْ ) قال تعالى:          
 نفهم من األية السابقة:      

 يخطئ. يجب على اإلنسان أن يستغفر ويتوب حين -
 اهلل رحيم ودود يسامحنا حين نتوب. -

 مظاهر ُود  اهلل )تعالى( لنا في الكون:
 كل ما حولنا من النعم هو من تودد اهلل )تعالى( إلينا مثل:    
 السماء واألرض. –األهل واألصدقاء.                     -
 األمطار والبحار. –الشمس والقمر.                      -
 األزهار والنباتات. –.                   واألسماك يورالط -

   ِنَعِمِه .... ( َأِحبوا اهلَل ِلَما َيْغُذوُكم منْ : ) ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهلل                
 َيْغُذوُكم: ُيْعِطيكم                               

 تكون ودوًدا مع الناس؟كيف  
 إلقاء السالم وأنت مبتسم. -1
 دة األهل في إعداد الطعام.مساع -2
 العطف على الحيوان الضعيف. -3
 التعبير عن الحب لمن تحب، كما أوصانا رسولنا. -4

 .. ( ....أنه يحبه  إذا أحب الرجل أخاه فليخبره: ) ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل           
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 تية:( أمام العبارات اآل( أوعالمة )السؤال األول: ضع عالمة )
 ()                          أنت مبتسم من مظاهر الود.إلقاء السالم و ( 1)
 (   )                   الُودُّ شعور قلبي تجاه من ُتحب.              ( 2)
 ()                     يجب أن يكون اإلنسان ودوًدا مع اإلنسان فقط.( 3)
 (  )             كل ما حولنا من النعم هو من تودد اهلل )تعالى( إلينا.( 4)
 ( )              عندما أساعد أهلي في إعداد الطعام فأنا ودود.       (5)
  )        (     .ملسو هيلع هللا ىلصيجب أن نعبر عن حبنا لمن نحبه كما أوصانا الرسول ( 6)

 :الثاني: اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسينالسؤال 
 .................................................................................  عندما أرى حيواًنا ضعيًفا يجب أن ( 1)

 ( أضايقه -أقتله  –أعطف عليه  -أضربه )                                  
 ......................................................... عندما ألقي السالم على صديقي يجب أن أكون( 2)

 (نيًفا ع –  حزيًنا –غاضًبا  –مبتسًما )                                      
  . ....................................................... عندما أحب شخًصا يجب أن ( 3)

 ( هأخاصم –أخبره  –أزعجه  –أضايقه )                                      
 .......................................................اس ( من صور الود والحب بين الن4)

 لتبسم(عدم ا –القسوة على الحيوان  –) إلقاء السالم                           
 ........................................................  من مظاهر ُود  اهلل لنا أن خلق لنا( 5)

 السماء واألرض. –حار.                     األمطار والب -          
 كل ما سبق. –الشمس والقمر.                      -           
 الثالث: أجبالسؤال 

 اذكر ثالثة من مظاهر ُود  اهلل لنا في الكون.(   1)
- ........................................................................................................................................................................  . 
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 الرابع: أكمل الجمل بما يناسبه من بين القوسينالسؤال 
 (  مبتسم  -  ودود  -   الُودُّ   -  الحب   -  أتوب)           
 .  شعور قلبي تجاه من تحب ..............................................................(  1)
 .فعل أو سلوك ناتج عن الحب .......................................................... ( 2)
 . ............................................ عندما أخطئ يجب أن أستغفر اهلل و( 3)
 . ...................................  يجب أن ألقي السالم على صديقي وأنا( 4)
 .يسامحنا حين نتوب ...................................................اهلل رحيم و (  5)
 

 الخامس: صل من العمود )أ(  ما يناسبه من العمود )ب(السؤال 
 )ب( )أ(

   عندما أخطئ( 1)
   عندما أحب شخًصا( 2)
  الُودُّ ( 3)
   الحب( 4)

 )     (عل أو سلوك ناتج عن الحب.ف  -
 )     (    شعور قلبي تجاه من تحب. -
 )     (      يجب أن أستغفر وأتوب.  -
 )     (         يجب أن أخبره.        -

 

 السادس: أجبالسؤال 
 ( من الذي يخلق اُلودَّ بين الناس؟  1)
- ........................................................................................................................................................................   . 
 اذكر عماًل تتودد به إلى صديقك.(  2)
- ........................................................................................................................................................................   . 
 ( ماذا يجب عليك أن تفعل عندما تخطئ؟ 3)
- ............................................................................................................................................................. ........... . 
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 سورة اإلنفطار )وصف يوم القيامة( : الثالثالدرس          
 سورة اإلنفطار سورة مكية )نزلت في مكة(. -
 سورة اإلنفطار تصف لنا يوم القيامة. -

 تتحدث السورة عن ثالثة محاور )موضوعات(         
 ان وقت الحسابالمحور األول: وصف يوم القيامة، وحال اإلنس

َذا اْلَكَواكِ 1ِإَذا السََّماُء اْنَفَطَرْت )قال تعالى: )      َذا2ُب اْنَتَثَرْت )( َواِ  َرْت  ( َواِ  اْلِبَحاُر ُفج 
َذا اْلُقُبو 3) َرتْ وَ ( َعِلَمْت َنْفٌس َما َقدََّمْت 4ُر ُبْعِثَرْت )( َواِ   ( 5) َأخَّ

 معناها الكلمة معناها الكلمة
 ُفِتحت جوانبها فجرت انشقت انفطرت
 ُفِتحت وخرج من فيها بعثرت تفرقت انتثرت

 يوم القيامة:انتهاء الدنيا وأهوال مشاهد في السورة يصف اهلل   
 تكف الكواكب عن الدوران.  -2تنشق السماء.           -1    
 خروج الموتى. -4   تنفجر البحار.          -3   

 

 الى( للمقصرين في حقهالثاني: عتاب اهلل )تعالمحور 
ْنَساُن َما َغرََّك ِبَرب َك الْ قال تعالى: )      لَِّذي َخَلَقَك َفَسوَّاَك َفَعَدَلَك ا( 6ِم )َكِريَيا َأيَُّها اإلِْ

نَّ 9َن ِبالد يِن )( َكالَّ َبْل ُتَكذ ُبو8( ِفي َأي  ُصوَرٍة َما َشاَء َركََّبَك )7)  َعَلْيُكْم َلَحاِفِظينَ  ( َواِ 
 ( 12)( َيْعَلُموَن َما َتْفَعُلوَن 11( ِكَراًما َكاِتِبيَن )10)

 معناها الكلمة معناها الكلمة
 يوم الحساب يوم الدين ما خدعك ما غرك
 مالئكة يراقبون تصرفاتكم حافظين جعل أعضائك سليمة سواك

 خلق اهلل اإلنسان في أحسن صورة. -
 الكفار يكذبون بيوم القيامة. -
 م الكاتبون هم مالئكة يكتبون أقوال اإلنسان وأعماله.الكرا -
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 انقسام الناس لمؤمن وكافر وجزاؤهمالثالث: المحور 
نَّ اْلفُ 13ِإنَّ اأْلَْبَراَر َلِفي َنِعيٍم )قال تعالى: )      اَر َلِفي َجِحيٍم )( َواِ  َلْوَنَها ( َيصْ 14جَّ

مَّ َما ( ثُ 17َراَك َما َيْوُم الد يِن )( َوَما َأدْ 16يَن )( َوَما ُهْم َعْنَها ِبَغاِئبِ 15َيْوَم الد يِن )
 )19) ِئٍذ ِللَّهِ  َيْومَ ٍس َشْيًئا َواأْلَْمرُ ( َيْوَم ََّل َتْمِلُك َنْفٌس ِلَنفْ 18َأْدَراَك َما َيْوُم الد يِن )

 معناها الكلمة معناها الكلمة
 المشركون الفجار المؤمنون الصادقون األبرار
 النار جحيم  ةالجن نعيم

 لجنة.: من يعبدون اهلل )تعالى(، ويحسنون معاملة الناس، ويدخلون ااألبرار  -
 : من َّل يؤمنون باهلل )تعالى(، ويؤذون الناس، ويدخلون النار.الفجار -

 تدريبات                                  

 :تية( أمام العبارات اآل( أوعالمة )السؤال األول: ضع عالمة )
 )        ( يوم القيامة يحاسب اهلل )تعالى( الناس على أعمالهم.( 1)
 )        (   ُتقسم سورة اإلنفطار الناس إلى مؤمن وكافر.       (2)
 )        (              النعيم هو جزاء الفجار يوم القيامة.     ( 3)
 (       )            يوم القيامة تكف الكواكب عن الدوران.    ( 4)

 :الثاني: اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسينالسؤال 
 . ................................................................. نزلت  فيسورة اإلنفطار  ( 1)

 (الطائف  –المدينة  –مكة )                                             
 ........................................................ يوم سورة اإلنفطار تتحدث عن( 2)

 ( ماأل -القيامة   –العيد  )                                             
  ..............................................................جزاء المؤمنين يوم القيامة ( 3)

 (  الجنة -النار  –جهنم  )                                            
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 : أكمل الجمل بما يناسبه من بين القوسينالثالثالسؤال 
 (السماء  - الفجار  -  القيامة  - مكية )                  

 .  .............................. تتحدث سورة اإلنفطار عن مشاهد يوم ( 1)
 .يوم القيامة .............................................................................. تنشق( 2)
 .  .................................................................  سورة اإلنفطار سورة  (3)
 .َّل يؤمنون باهلل ويؤذن الناس ..................................................(  4)
 

 : صل من العمود )أ(  ما يناسبه من العمود )ب(الرابعالسؤال 
 )ب( )أ(

  الكرام الكاتبونا(  1)
 يوم الدين(  2)
   األبرار( 3)
   الفجار( 4)

 )     (          المؤمنون الصادقون.       -
 )     (            باهلل )تعالى(. المشركون   -
 (  )    يكتبون أقوال اإلنسان وأعماله.من    -
 )     (                       يوم الحساب.   -

 
 

 : أجبالخامسالسؤال 
 ما جزاء األبرار يوم القيامة؟ (   1)
- ............................................................................................................................................................. ........... . 
  اذكر بعض مشاهد يوم القيامة.( 2)
- ........................................................................................................................................................................   . 
  القيامة؟ ما جزاء الفجار يوم( 3)
- ........................................................................................................................................................................   . 
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  أحكام النون الساكنة والتنوين : الرابعالدرس          
  دغامالحكم األول: اإل

مة ي كلُتجمع ف التيإذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين حرف من الحروف الستة 
 )يرملون(، واإلدغام يكون في كلمتين متتاليتين، وله نوعان: 

 النوع الثاني: إدغام بدون غنة النوع األول: إدغام بغنة
إدخال النون الساكنة والتنوين في 
 الحرف الثاني لينطق حرًفا واحًدا

 مشدًدا مع الغنة.

إدخال النون الساكنة والتنوين في 
الحرف الثاني لينطق حرًفا واحًدا 

 مشدًدا بدون غنة.
 يكون مع حروف كلمة )ينمو(  - 

 و(. -مـ  -نـ  -أي  )يـ     
 ر(. -يكون مع حرفي )لـ  - 

 

 التنوين النون الساكنة الحرف التنوين النون الساكنة الحرف
 َخْيًرا لَُّهمْ  َولََِٰكن ل َيْطَمِئنَّ  لـ ل َقْوٍم َيْعِقُلونَ  مَّن ُيِطعِ  ي
  َقْلِبي  َيْوَمِئٍذ َناِعَمةٌ  َلن نَّْدُخَلَها ن
 اَتوَّابًا رَِّحيمً  ِرْزِق اللَّهِ  ِمنْ  ر َوِظلٍّ َمْمُدودٍ  ِمْن َماءٍ  م
    َوَواِلٍد َوَما َوَلدَ  َوِليٍّ  ِمنْ  و

  لحلقيالحكم الثاني: اإلظهار ا
ب إذا جاء حرف من حروف اإلظهار الحلقي بعد النون الساكنة أو التنوين وج  

 ، ويكون في كلمة واحدة أو كلمتين.إظهارها بدون غنة
 التنوين النون الساكنة الحرف

 َكفَّاٍر َأِثيمٍ  َوَمْن َأْعَرَض  الهمزة ) ء ( -
اِلُحونَ  الهاء ) هـ ( -  ٍم َهادٍ َوِلُكل  َقوْ  ِمْنُهُم الصَّ
 َشْيٍء َعِليمٌ  ِمْن َعاِصمٍ  العين ) ع ( -
 َعِزيٌز َحِكيمٌ  َفَصل  ِلَرب َك َواْنَحرْ  الحاء ) ح ( -
 َعُفوًّا َغُفوًرا ِمْن ِغْسِلينٍ  الغين ) غ ( -
 َذرٍَّة َخْيًرا م ْن َخْشَيِة َرب ِهم الخاء ) خ ( -
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  اإلقالب: الثالثالحكم 
عد اء بجاكنة أو التنوين إلى ميم ) م ( مخفاة مع الغنة، إذا هو قلب النون الس  

 حرف الباء ) ب (، ويكون في كلمة أو كلمتين، وعالمته في المصحف )م(.
 

 التنوين النون الساكنة الحرف
 َسِميٌع َبِصيرٌ   َأنِبْئُهم الباء ) ب (
  َعِليٌم ِبَذاتِ  َباِقَيةٍ  م ن  الباء ) ب( 
 )باقي الحروف(  خفاءالحكم الرابع: اإل

ير هو نطق النون الساكنة والتنوين بطريقة بين اإلظهار واإلدغام من غ 
. حرًفا( 15تشديد مع بقاء الغنة، إذا جاء بعد النون خمسة عشر حرفا )

 وهي الحرف األول من كل كلمة في البيت التالي: 
 االمً ظَ  عْ ضَ  قىي تُ فِ  دْ زِ  ايبً طَ  مٌ دَ       ماسَ  دْ قَ  خٌص شَ  ادَ جَ  مْ نا كَ ا ثَ ذَ  فْ صِ  -
  ظ( -ضـ  -فـ  -ز –ط  –د  -سـ  -قـ  -شـ  -جـ  -كـ  –ثـ  –ذ  –)صـ  

 مثال الحرف مثال الحرف
نسِ  س   َوِمْن َشر   ش  اإلِْ
 َقْوًما َضال ينَ   ض  َصاَلِتِهمْ  َعن ص
  ِظال ظليال ظ  َطِوياًل  َلْياًل   ط
  ِمْن َثَمرِهِ  ث  َلن َتَناُلوا ت
 َذا الَِّذي َمنْ  ذ ِمن ِدَيارِِهم د
 َشْيٍء َقِديرٌ  ق ُمنَفِطرٌ  ف
 َخْلٍق َجِديدٍ  ج يَْوٍم َكانَ   ك
   .مَُّباَرَكٍة َزْيُتوَنةٍ  ز
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 أحكام النون الساكنة والتنوين               
 
 
 
 
 
 
 

 تية:( أمام العبارات اآل( أوعالمة )السؤال األول: ضع عالمة )
 (       )          ( هو اإلقالب.َباِقَيةٍ  م نلنون الساكنة في قوله تعالى )حكم ا( 1)
 (       )                                    ( حروف اإلخفاء ستة عشر حرًفا. 2)
 (      .) بين اإلظهار واإلدغام من غير تشديد مع الغنة ( اإلخفاء هو حالة3)
 (       )    ( هو اإلدغام بغنة. ِمْن َماءٍ  تعالى )حكم النون الساكنة في قوله ( 4)
ند علغنة اإلقالب هو قلب النون الساكنة أو التنوين إلى ميم ) م ( مخفاة مع ا (5)

 (       )                                                     التقائها بحرف الباء.
 (    )                      ( عالمة اإلقالب في المصحف تكون حرف )م(.    6)

 : أجبالثانيالسؤال 
 (   ضع خطا تحت حرف اإلقالب:1)

 الهمزة ( –الباء  –الصاد  –) الهاء              
 (   ضع خطا تحت أحرف اإلخفاء فيما يأتي: 2)

 الطاء ( –الفاء  –الهمزة  –الكاف  –الشين  -) الهاء               
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 :جابة الصحيحة مما بين القوسين: اختر اإلالثالثالسؤال 
 .  .......................................................................  حروف اإلدغام عددها ( 1)

 (ستة  –خمسة  –أربعة  –ثالثة  )                                     
 ......................ُيسمى( قلب النون الساكنة إلى )م( مخفاة عند التقائها بحرف )ب( 2)

 ( إخفاء –إقالب  –إظهار  –إدغام )                                    
 .  ................................................................................. اإلدغام يكون في  ( 3)

 ( كلمتين    –   كلمة واحدة )                                        
 .  .................................................................................اإلقالب يكون في حرف واحد هو  (4)

 ( ء الثا –التاء  –الباء   -الهمزة )                                      
 .............................................................  حروف اإلخفاء عددها( 5)

 خمسة عشر حرًفا.  -     أربعة عشر حرًفا.        -       
 سبعة عشر حرًفا.  - ستة عشر حرًفا.             -       

--------------------------------------------- 
 : الرابعالسؤال 

 ه:لنوين المناسب م النون الساكنة والتكصل كل مثال مما يأتي بح  
 

 )ب( )أ(
 (َلن نَّْدُخَلَها)    ( 1)
 (َوَمْن َأْعَرَض )  (  2)
  (َباِقَيةٍ  م ن)    ( 3)
 (َصاَلِتِهمْ  َعن(   )4)

 )     (          إخفاء.  -
 )     (     إدغام بغنة.  -
 )     (    إظهار حلقي.  -
 )     (         إقالب.   -
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 للهجرة ملسو هيلع هللا ىلصاستعداد الرسول   الدرس األول:    السيرة والشخصيات 
 بيعة العقبة.شهرين من إلى يثرب )المدينة المنورة( بعد  المسلمونهاجر  -
 الصديق وعلي بن أبي طالب. وأبي بكر ملسو هيلع هللا ىلصلم يبَق في مكة سوى الرسول  -
 الهجرة كان يقول له: ملسو هيلع هللا ىلصوكلما طلب أبوبكر من الرسول  -

  لعل اهلل يجعل لك صاحًبا ( ،) َّل تعجل                     
 
ول بيت حعوا  منهم سيًفا، ويجتمقرر الكفار أن يختاروا من قبيلة رجاًل ويعطوا كاًل  -

عروا ليقتلوه بعد أن صار له أنصار بالمدينة وشوينتظروا لحظة خروجه  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 
 بخطورة األمر.

 
ر الم(؛ ليخبجبريل )عليه الس، وأرسل الهجرةب ملسو هيلع هللا ىلصأذن اهلل )تعالى( للرسول   -

 ...(.ما يخطط له المشركون، وقال له: )َّل تبت هذه الليلة على فراشكب ملسو هيلع هللا ىلص الرسول
ْذ َيْمُكُر ِبَك الَِّذيَن َكَفُروا ِلُيْثِبُتوكَ قال تعالى: )     ُروَن َوَيْمكُ ُيْخِرُجوَك  ُتُلوَك َأوْ ْو َيقْ  أَ َواِ 

  (اْلَماِكِرينَ  َخْيرُ  َواللَّهُ َوَيْمُكُر اللَُّه 
 
إلى بيت أبي بكر؛ ليخبره بأنه سيكون رفيقه )صاحبه( في  ملسو هيلع هللا ىلص ذهب الرسول -

 الهجرة فبكى من الفرح، وجهز ناقتين للهجرة.
 
للغنم  خادم أبي بكر وقد كان راعًيا هيرة(امر بن فُ بـ )عَ  ملسو هيلع هللا ىلصاستعان الرسول    -

 آثار أقدامهما من الطريق.ليخفي 
 له علىبالطرق؛ ليد هو مشرك خبيرو ريقط( بـ)َعبِد اهلِل بن أُ  ملسو هيلع هللا ىلصواستعان الرسول  -

 طريق الوصول للمدينة، وساروا في طريق غير مألوف )معروف( َّل تعرفه قريش.
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هم إلى بيته وطلب من علي بن أبي طالب أن ينام في فراشه ليو  ملسو هيلع هللا ىلص عاد الرسول -
 .الكفار أنه مازال نائًما، وليرد األمانات إلى المشركين من أهل مكة

 
 من داره وحجب اهلل )تعالى( أبصار المشركين عن رؤيته. ملسو هيلع هللا ىلص خرج الرسول -

ُهْم فَ َأْغشَ دًّا فَ ِديِهْم َسدًّا َوِمْن َخْلِفِهْم سَ َأيْ  َبْينِ َوَجَعْلَنا ِمن )        (ُهْم ََّل ُيْبِصُرونَ ْينََٰ
 تية:( أمام العبارات اآل( أوعالمة )السؤال األول: ضع عالمة )

 ( )                  في الهجرة.  ملسو هيلع هللا ىلصرفيق الرسول علي بن أبي طالب كان (  1)
 (     )   هاجر المسلمون إلى المدينة المنورة بعد شهرين من بيعة العقبة. (  2)
 ( )                   أثناء الهجرة في طريق غير مألوف. ملسو هيلع هللا ىلصسار الرسول   (3)
 (  )          بما يخطط له المشركون.  ملسو هيلع هللا ىلص أرسل اهلل جبريل؛ ليخبر الرسول( 4)
 (  )        هو أول من هاجر إلى )يثرب( المدينة المنورة.  ملسو هيلع هللا ىلصكان الرسول  (5)
  (  )      علي بن أبي طالب؛ ليرد األمانات إلى كفار مكة.  ملسو هيلع هللا ىلصترك الرسول ( 6)
  (  بذكائه وبعون اهلل )تعالى( أن يخرج من مكة. )      ملسو هيلع هللا ىلص( استطاع الرسول 7)

-------------------------------------------------------------------     

 :الثاني: اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسينالسؤال 
 بة.من بيعة العق  .............................هاجر المسلمون إلى المدينة المنورة بعد ( 1)

 (ع أسبو  –سنة  –شهرين  –شهر )                                         
 في الهجرة. ملسو هيلع هللا ىلصهو رفيق الرسول  .......................................... كان ( 2)

 (بعمر بن الخطا –أبوبكر الصديق  –علي بن أبي طالب )                     
 أبي بكر الصديق. ............................................ كان َعامر بن ُفهيرة( 3)

 (  والد  -خال    –خادم    –صديق    )                                   
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 الثالث: أجبالسؤال 
  بتخطيط الكفار لقتله؟  ملسو هيلع هللا ىلصمن الذي أخبر الرسول (  1)
- ............................................................................................................................................................. ........... . 
   ؟ ملسو هيلع هللا ىلصلماذا أرسل اهلل )تعالى( جبريل )عليه السالم( إلى الرسول ( 2)
- ............................................................................................................................................................. ...........  . 

 الرابع: أكمل الجمل بما يناسبه من بين القوسينالسؤال 
 ( ن ُأريقطَعبِد اهلِل ب -  األمانات -رجاًل  –العقبة  - خادًما)        

 . ينةهو خبير الطرق الذي دل الرسول على طريق المد ....................................  كان( 1)
 إلى كفار مكة. ................................على بن أبي طالب ليرد  ملسو هيلع هللا ىلصسول ترك الر  ( 2)

 .  ................................................ هاجر المسلمون إلى المدينة المنورة بعد بيعة  ( 3)
 .لصديقادًما لـ أبي بكر خا ..................................................... كان َعامر بن ُفهيرة(  4)
 .ملسو هيلع هللا ىلصلقتل الرسول  .............................................................  أخذ الكفار من كل قبيلة( 5)

 الخامس: صل من العمود )أ(  ما يناسبه من العمود )ب(السؤال 
 )ب( )أ(

   أبوبكر الصديق( 1)
   علي بن أبي طالب( 2)
    َعامر بن ُفهيرة (3)
   َعبِد اهلِل بن ُأريقط( 4)

 )     ( كان من المشركين وكان خبيًرا بالطرق.  -
 )     ( في الهجرة.      ملسو هيلع هللا ىلصهو رفيق الرسول   -

 )     (ليلة الهجرة.  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول  في فراشنام   -

 ()     هو خادم أبي بكر وكان راعًيا للغنم.      -
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 لمدينةالطريق إلى ا:  الثانيالدرس           
في  وسار إلى المدينة مع أبي بكر رضي اهلل عنهخطة الهجرة،  ملسو هيلع هللا ىلصأحكم الرسول  -

 طريق غير مألوف، وبقى في غار )ثور( حتى يكف الكفار عن البحث عنه.
 خوفا على الرسول ؛حتى يسد الجحور ملسو هيلع هللا ىلصدخل أبو بكر غار )ثور( قبل الرسول  -

 من الحيات والعقارب. ملسو هيلع هللا ىلص

 كر في غاز )ثور( ثالثة أيام..مع أبي ب ملسو هيلع هللا ىلصبقى الرسول  -
 نت السيدة أسماء بنت أبي بكر تحضر لهما الطعام رغم حملها.* كا     
 * وكان عبداهلل بن أبي بكر يأتي لهما بأخبار كفار قريش.     
 وكان عامر بن فهيرة يرعي بالغنم ليخفي آثار أقدامهم.*      

 :ملسو هيلع هللا ىلصضي اهلل عنه للرسول عندما وصل الكفار إلى غار )ثور( قال أبوبكر ر  -
 :ملسو هيلع هللا ىلصلو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا" فقال له الرسول "  

 " ما ظنك يا أبا بكر باثنين اهلل ثالثهما"                  
ا ِفى اِنَى ٱْثَنْيِن ِإْذ ُهمَ َكَفُروْا ثَ  ِذينَ ُه ٱلَّ ِإَّلَّ َتنُصُروُه َفَقْد َنَصَرُه ٱللَُّه ِإْذ َأْخَرجَ قال تعالى: " 

ِحِبهِ    " َمَعَنا ٱللَّهَ  ِإنَّ  َتْحَزنْ  ََّل  ۦٱْلَغاِر ِإْذ َيُقوُل ِلصََٰ
 من الغار متجًها إلى المدينة ثم نظر إلى مكة وقال: ملسو هيلع هللا ىلصخرج الرسول  -
 يرك"غ" ما أطيبك من بلد، وأحبك إليَّ ولوَّل أن قومي أخرجوني منك ما سكنت    
 كر )رضي اهلل عنه(، وعلموأبوب ملسو هيلع هللا ىلصوضع كفار مكة مكافأة لمن يقتل الرسول  -

 على )سراقة بن مالك( فبدأ البحث عنهما، فلما رآهما غاصت أقدام فرسه وسقط من
 .ليحميه يسير في شجاعة ومن ورائه أبوبكر ملسو هيلع هللا ىلص ، والرسولفرسه
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 وبكروأب ملسو هيلع هللا ىلصلرسول اقابل ، وفي الطريق  ملسو هيلع هللا ىلصمن الرسول  طلب سراقة األمان -
م ألغنان األغنام، وبارك اهلل في لبن اوشربوا معها من لبسيدة ُتسمى )أم معبد( 

 .ملسو هيلع هللا ىلصفزادت أضعاًفا ببركة الرسول 
هل أكم حتى وصال المدينة وفرح  380أيام(، مسافة  8استمرت الرحلة ثمانية ) -

 المدينة وأنشدوا:   
 مـن ثنيـات الوداع           ا ــــطلع الـبدر عليـن -            
 ــا هلل داعــــمـا دعــ         وجب الشكـر عليـنا  -            

 تية:( أمام العبارات اآل( أوعالمة )السؤال األول: ضع عالمة )
 )        ( للحصول على المكافأة. ملسو هيلع هللا ىلصقتل الرسول  عامر بن فهيرةحاول (  1)
 (  )                كانت السيدة أسماء بنت أبي بكر تحضر لهما الطعام.(  2)
 )        (         لى المدينة من طريق غير مألوف.إ ملسو هيلع هللا ىلصهاجر الرسول (  3)
 (  )                   بالفرح والسعادة.  ملسو هيلع هللا ىلصاستقبل أهل المدينة الرسول ( 4)
 )        ( يشعر بالسعادة والرغبة في الخروج من مكة. ملسو هيلع هللا ىلص كان الرسول  (5)
    (  )          .حتى يسد الجحور ملسو هيلع هللا ىلصدخل أبو بكر غار )ثور( قبل الرسول (  6)

 :الثاني: اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسينالسؤال 
 أيام. ......................................... إلى المدينة مدة  ملسو هيلع هللا ىلصاستمرت رحلة الرسول  ( 1)

 ( نيةثما -سبعة  –ستة  –خمسة )                                             
 .........................................................  غار  ثالثة أيام في ملسو هيلع هللا ىلصقضى الرسول ( 2)

 ( لكهفأهل ا  -ثور    - حراء   )                                            
 أيام. .............................................................  في غار ثور  ملسو هيلع هللا ىلصقضى الرسول ( 3)

 (  تةس -خمسة  –أربعة  –ثالثة )                                             
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 الثالث: أجبالسؤال 
  ؟  ملسو هيلع هللا ىلص لماذا دخل أبوبكر رضي اهلل عنه غار )ثور( قبل الرسول(  1)
- ........................................................................................................................................................................  . 
  ؟ ملسو هيلع هللا ىلصما دور عامر بن فهيرة في هجرة الرسول (  2)
- ............................................................................................................................................................. ...........  . 

 الرابع: أكمل الجمل بما يناسبه من بين القوسينالسؤال 
 ( ثمانية  - ثالثة  -  المدينة - سراقة بن مالك)          

 .  بالفرح والسعادة ملسو هيلع هللا ىلصالرسول  ...................................................  استقبل أهل  ( 1)
 أيام.................................................... إلى المدينة  ملسو هيلع هللا ىلصمرت رحلة الرسول است ( 2)
 . أيام ...........................................................في غار )ثور( مدة ملسو هيلع هللا ىلصظل الرسول  ( 3)
 مكافأة. للحصول على ال ملسو هيلع هللا ىلص قتل الرسول....................................................حاول(  4)
 

 الخامس: صل من العمود )أ(  ما يناسبه من العمود )ب(السؤال 
 )ب( )أ(

    أسماء بنت أبي بكر (1)
   عبداهلل بن أبي بكر( 2)
   عامر بن فهيرة( 3)
 عبداهلل بن أريقط( 4)

 )     (  دلهما على الطريق إلى المدينة. -
 )     (كانت تحضر لهما الطعام والشراب. -
  )     (     تي لهما بأخبار قريش.كان يأ -
 )     ( يرعي بالغنم ليخفي آثار أقدامهم. -

 السؤال السادس: اذكر اسم المكان
 .ن مكةوأبوبكر مدة ثالثة أيام بعد الخروج م ملسو هيلع هللا ىلص( المكان الذي بقى فيه الرسول 1)
- ........................................................................................................................................................................ . 
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 مع أم معبد ملسو هيلع هللا ىلصمعجزة الرسول :  الثالثالدرس    
كة ت مشر وكانُتسمى )ُخزاعة( واسمها )َعاِتكة بنت خالد( أم معبد سيدة من قبيلة  -
 دينة، تطعم وُتسقي من يمر بها.تسكن خيمة في الطريق بين مكة والمو 
 بخيمة أم معبد ملسو هيلع هللا ىلصمعجزة الرسول  
ينة وصحبته بخيمتها في طريق الهجرة من مكة إلى المد ملسو هيلع هللا ىلصعند مر الرسول        

ة إلى شا ملسو هيلع هللا ىلصنظر الرسول  ، طلبوا منها شراء لحم وتمر، فلم يجدوا لديها شيًئا
ها، أن يحلب (أم معبد) ملسو هيلع هللا ىلصفاستأذن الرسول ومجهدة َّل تعطي لبًنا، )ماعز( ضعيفة 
ا رً عليها ودعا، فخرج منها لبًنا كثيالرسول بسم اهلل، ومسح : ملسو هيلع هللا ىلصفقال الرسول 

 وشربوا وشربت )أم معبد(.
،  مباركٌ لقد مر بنا رجلٌ سألها عن اللبن، فقالت:  عندما رجع زوج )أم معبد(       

ر عليه ظاهرة الُحسن، ُمشرق الوجه، كالمه جميل، إن صمت ظه ..ووصفته بأنه
ن تكلم سما وظهر عليه الجالل )العظمة(.  الوقار )اَّلحترام(، وا 

 ال.قال لها زوجها: إنه رجل قريش، ولقد هممت أن أصحبه إن وجدت لذلك سبي    
ين، بخيمة )أم معبد( رحمة لها رغم أنها وزوجها من المشرك ملسو هيلع هللا ىلصكان مرور الرسول 

 جاء رحمة للناس كافة )جميًعا(. ملسو هيلع هللا ىلصفالرسول 
 

 نساء في الهجرةدور ال
هما لحمل كان للمرأة دور كبير في الهجرة، فقد كانت السيدة أسماء بنت أبي بكر ت  

انت كفقويت بعد أن  ملسو هيلع هللا ىلصالطعام في غار )ثور(، كما قدمت )أم معبد( الشاة للرسول 
 ضعييفة.

ت، ثم وأسلم ملسو هيلع هللا ىلصبعد فترة من الزمن ذهبت )أم معبد( إلى المدينة وقابلت الرسول    
 رة.لمنو زوجها الذي أسلم أيًضا، وبعد فترة هاجر الزوجان إلى المدينة ا عادت إلى
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 ( أمام العبارات اآلتية:( أوعالمة )السؤال األول: ضع عالمة )
 )        (        في مسجد قباء.  ملسو هيلع هللا ىلصالتقت أم معبد مع الرسول (  1)
 )        (  بخيمتها. ملسو هيلع هللا ىلصكانت أم معبد مسلمة عندما مر الرسول (  2)

 السؤال الثاني: اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:
 فأعطت لبًنا كثيًرا. ...................................... بيده على  ملسو هيلع هللا ىلصمسح الرسول ( 1)

 ( رة البق -الشاة    -الناقة   )                                           
 .......................................  أم معبد سيدة من قبيلة ُتسمى  (2)

 ( أوس -قريش  –بني هاشم  )                                           
 السؤال الثالث: أجب

 ؟ ملسو هيلع هللا ىلصبم وصفت أم معبد الرسول (   1)
- ........................................................................................................................................................................  . 
  ما دور السيدة أسماء بنت أبي بكر في الهجرة؟(  2)
- ........................................................................................................................................................................   . 

 السؤال الرابع: أكمل الجمل بما يناسبه من بين القوسين
 ( ثالثة - الشاة   - ُخزاعة)                                     

  ضعيفة ومجهدة وَّل تعطي لبًنا. .................................................  كانت( 1)
 . أيام ...........................................في غار )ثور( مدة ملسو هيلع هللا ىلصسول ظل الر ( 2)
 . .........................................................   أم معبد سيدة من قبيلة ُتسمى (3)

 الخامس: صل من العمود )أ(  ما يناسبه من العمود )ب(السؤال 
 )ب( )أ(

   أسماء بنت أبي بكر( 1)
 أم معبد(   2)
 الشاة  (   3)

 ()         كانت ضعيفة وَّل تعطي لبًنا.      -
 (  )  كانت تحضر الطعام للرسول وأبي بكر  -
 (  وصفت الرسول بأنه ظاهر الحسن.   )   -
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 قصة موسى عليه السالم  :  الرابعالدرس    
 )نبي من مصر(وَّلدته   –نشأته                              

ه ب لناسحتى ُيعرف ا النبي هو إنسان ولكنه ليس كأي إنسان، اختاره اهلل )تعالى( -
(، مكان ، وقد أرسل اهلل األنبياء في شتى بقاع األرض )كلوبدينه )سبحانه وتعالى(

 منها مصر التي ولدها فيها موسى )عليه السالم(.
)عليه ، وهو ابن يعقوب عاش يوسف بن يعقوب )عليهما السالم( في مصر -

اسم بموا السالم( والذي سماه اهلل )إسرائيل( أي )عبداهلل(، وكل أوَّلده وأحفاده س
 )بني إسرائيل(.

تى كان فرعون هو حاكم مصر، وكان حاكًما ظالًما ومغروًرا يستعبد الناس، ح -
 أنا ربكم األعلى". ادعى أنه إله. يقول تعالى: " فقال

( السالم رسل من نسل )أوَّلد( إبراهيم )عليهأن اهلل سيانتشر بين بني إسرائيل    -
بني نبًيا يكون هالك فرعون مصر على يديه، فأمر فرعون بقتل كل ذكر ُيلد من )

 إسرائيل(.
عه أخفت أم موسى حملها خوًفا على ابنها، وأمرها اهلل بعد مولدها أن ترض  -

 وتضعه في تابوت )صندوق( وتلقي به في اليم )البحر(.
 َأْلِقيِه ِفي اْلَيم  َعَلْيِه فَ  تِ ِخفْ  َذاَفإِ ِه َوَأْوَحْيَنا ِإَلىَٰ ُأم  ُموَسىَٰ َأْن َأْرِضِعي "لى: قال تعا      

  " ِلينَ ْلُمْرسَ ِإَلْيِك َوَجاِعُلوُه ِمَن ا ِإنَّا َرادُّوهُ  َوََّل َتَخاِفي َوََّل َتْحَزِني                     
 أمرتها أمها. وتتبعت أخته التابوت في الماء كما -

يِه َفَبُصَرْت ِبِه َعنْ قال تعالى: "         "ُرونَ ْم َّل َيْشعُ ٍب َوهُ ُجنُ  َوَقاَلْت أُلْخِتِه ُقص 
 قصيه: اتبعي أثره وتعرفي أخباره -              

 التابوت: صندوق صغير -           عن جنب: من مكان بعيد -              
ر ، فأخذه العاملون بالقصإلى شاطئ قصر فرعون حتى وصلحمل الماء التابوت  -

ا، قلبه فألقى اهلل محبته فيإمرأة فرعون وكانت إمرأة جميلة ورحيمة،  إلى )آسية(
 .فوافق على كره أن يبقيه في القصره وَّل يقتله، يوتوسلت إلى فرعون أن يبق
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 رفض موسى الرضاعة، وهنا ظهرت أخته واقترحت عليه أن تأتي لهم بمرضعه، -
 فجاءت أم موسى )عليه السالم( وأرضعته، وهنا تحقق وعد اهلل تعالى.

 ِه ْعَلَم َأنَّ َوْعَد اللَّ ْحَزَن َوِلتَ ََّل تَ وَ َها َكْي َتَقرَّ َعْينُ  َفرََدْدنَاهُ ِإَلىَٰ ُأم هِ قال تعالى:  "        
 "ْعَلُمونَ َحقٌّ َولََِٰكنَّ َأْكَثَرُهْم ََّل يَ                                  

 كبر موسى ونشأ في قصر فرعون، وفرعون َّل يعلم أنه النبي الذي تحدث عنه -
 بنو إسرائيل.

 تية:( أمام العبارات اآل( أوعالمة )السؤال األول: ضع عالمة )
 ()         لموسى )عليه السالم(.يوسف )عليه السالم( هو الجد األكبر (  1)
 (       )                               الًحا.كان فرعون مالًكا عادًَّل وص(  2)
 ( )                               أم فرعون بقتل كل مولود في مصر.  (  3)
 (   )                        كانت أم موسى )عليه السالم( تؤمن باهلل. (  4)
 (     )                            لم يرد اهلل )تعالى( موسى إلى أمه.    (5)

 :الثاني: اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسينالسؤال 
 .......................................................................  ولد موسى )عليه السالم( في ( 1)

 ( فلسطين -مصر    -المدينة    -مكة  )                                   
 .........................................................................  حاكم مصر حاكًماكان فرعون ( 2)

 (لًما مس  -ظالًما    -مؤمًنا    -صالًحا  )                                 
 ....................................................................... كلمة إسرائيل معناها( 3)

 ( هلل عدو ا  –عبداهلل    –حبيب اهلل    )                                   
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 الثالث: أجبالسؤال 
 لماذا قرر فرعون قتل كل ذكر ُيلد من بني إسرائيل؟(   1)
- ........................................................................................................................................................................  . 

 الرابع: أكمل الجمل بما يناسبه من بين القوسينالسؤال 
 (  إسرائيل  -  مصر  - يعقوب   - فرعون    -  آسية )     
 . ه عبداهلل ومعنا  ..................................  عليه السالم( هو )اسم يعقوب ( 1)
 .............................................................................  زوجة فرعون كانت ُتسمى   ( 2)
 ........................................................................... لد موسى )عليه السالم( في وُ  ( 3)
 . .......................................  ى )عليه السالم( هوالجد األكبر لسيدنا موس( 4)
 . )عليه السالم( ............................. والد سيدنا يوسف عليه السالم هو  (5)

 الخامس: صل من العمود )أ(  ما يناسبه من العمود )ب(السؤال 
 )ب( )أ(

  آسية(  1)
 يوسف ( 2)
 موسى ( 3)

 )     (        رده إلى أمه.أنقذه اهلل، و  -
 )     (   هي زوجة فرعون حاكم مصر. -
   )     ( هو ابن يعقوب )عليه السالم(.  -

 السؤال السادس: اذكر اسم المكان
 ن مكة.وأبوبكر مدة ثالثة أيام بعد الخروج م ملسو هيلع هللا ىلص( المكان الذي بقى فيه الرسول 1)
- ........................................................................................................................................................................ . 
 لد فيه موسى )عليه السالم(؟ وُ  ( المكان الذي2)
- ........................................................................................................................................................................ . 
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 مكانة الصالة وحكمها  العبادات   الدرس األول     

جد َّل نسونحن َّل نركع و ، الصالة عبادة خاصة بين اإلنسان وبين اهلل )تعالى(    -
 إَّل هلل )تعالى(،   قال تعالى: 

 " هِ ُدوا ِللَّ ََّل َتْسُجُدوا ِللشَّْمِس َوََّل ِلْلَقَمِر َواْسجُ "                  
معراج، وال والصالة هي الوحيدة التي فرضها اهلل )تعالى( بال وحي في ليلة اإلسراء -

 وهذا يدل على فضلها.
ى م، حتمعنى الصالة )الدعاء(، فاهلل )تعالى( يدعونا للقائه خمس مرات في اليو  -

 ة.ات أفراحنا )يوم العيد(، وفي كل وقت كصالة اَّلستخارة وقضاء الحاجفي أوق
ا سليمنالصالة عبادة مخصوصة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، وتؤكد خضوعنا وت -

 هلل )تعالى(.
  مكانة الصالة وأهميتها:

 :( هي أحب األعمال إلى اهلل )تعالى(1)
 وقتها( علىفقال: )الصالة  عن أحب األعمال إلى اهلل، ملسو هيلع هللا ىلصُسئل الرسول     

 :( الركن الثاني من أركان اإلسالم2)
 ن محمدابني اإلسالم على خمس شهادة أن َّل إله إَّل اهلل وأ" : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل   

يتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان قام الصالة وا   " رسول اهلل وا 
 ( تنهى عن فعل الفحشاء والمنكر:3)
َة َتْنَهىَٰ َعِن ٱْلَفْحَشٓاِء َوٱْلمُ ِإنَّ ٱلصَّ  قال تعالى: "     "نَكرِ َلوَٰ
 ( فرصة متكررة للتنقية من الذنوب:4)
لواُت الَخمُس والُجمعُة إلى الُجمعةِ  ": ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  -  "بيَنهنَّ  اٌت ِلماكفَّار  الصَّ
 ( وسيلة لإلعانة في أوقات الحزن والتعب.5)
ْبِر َوالآَمُنوا اْسَتِعيُنوا ِبال الَِّذينَ  َيا َأيَُّها قال اهلل تعالى: "   اَلةِ صَّ  "  صَّ
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 حكم الصالة
وَّل تسقط الصالة عن اإلنسان ألي سبب، الصالة فرض على كل مسلم عاقل،  -

 ًدا،فالصوم يسقط عن المريض، والزكاة تسقط عن الفقير أما الصالة فال تسقط أب
ع مارة رأسه أو باإلشفإن كان الشخص مريًضا صلى وهو قاعًدا أو حتى نائًما، أو ب

 ذكر القلب.

 تية:( أمام العبارات اآل( أوعالمة )السؤال األول: ضع عالمة )
 )        (         الصالة هي الركن الثالث من أركان اإلسالم.(  1)
 )        (فرض اهلل على المسلمسن خمس صلوات في اليوم. (  2)
 )        (         تسقط الصالة على المريض مثل الصوم.   (  3)
 )        (                 الصالة فرض على كل مسلم عاقل. ( 4)

 :الثاني: اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسينالسؤال  
 من أركان اإلسالم.  ..................................................  الصالة هي الركن ( 1)

 ( بعالرا -الثالث  –الثاني  –األول  )                                     
 .....................................................................................................  تبدأ الصالة بـ ( 2)

 ( ودالسج –الركوع  –التكبير  –التسليم  )                                  
 .............................................................  لصالة في ليلة فرض اهلل ا( 3)

 ( القدر -العيد  –اإلسراء والمعراج  )                                  
 وحي. كانت العبادة الوحيدة التي فرضت من السماء بال........................( لعلو قدر 4)

 الزكاة ( -الحج  –الصالة  –)  الصوم                                  
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 الثالث: أجبالسؤال 
 الصالة؟  حكمما (   1)
- .................................................................................................................................................................... .... . 
   ما أهمية الصالة؟ ( 2)
- ........................................................................................................................................................................   . 

------------------------------------------------------------------ 

 الرابع: أكمل الجمل بما يناسبه من بين القوسينالسؤال 
 (  الثاني  -  خمس   -   الصالة   -   وحي)              

 . صلوات   .......................................................................... عدد الصلوات المفروضة هي (  1)
 ..................................................... فرض اهلل )تعالى( الصالة على المسلمين من غير ( 2)
 . المعراجعلى المسلمين ليلة اإلسراء و  ...................................... فرض اهلل )تعالى(  ( 3)
 .إلسالمامن أركان  .................................................................................  الصالة هي الركن ( 4)
  

 الخامس: صل من العمود )أ(  ما يناسبه من العمود )ب(السؤال 
 )ب( )أ(

  الصالة   (  1)

 أركان اإلسالم(   2)

   الصوم( 3)

 )     (  يسقط عن المريض والمسافر.       -

 )     ( م.سالهي الركن الثاني من أركان اإل  -

 )     (  خمسة أركان.                       -
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 والسنة الركنالصالة  الفرق بين   الثانيالعبادات   الدرس     
  أقوال وأفعال تقام عليها الفريضة. أركان الصالة: -
 وهي ُتزين الصالة. ملسو هيلع هللا ىلصقام بها النبي  أقوال وأفعال سنن الصالة: -

 كما رأيتموني أصلي" : " صلواملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل     
 هو األساس المكون لحقيقة العبادة وتبطل صحتها بدونه. الركن:

 المعنى الركن
تحديد القصد من الصالة هل هي فريضة أم نافلة وهل  - النية

هي صالة ظهر أم عصر أو غيره وتكون مقترنة بتكبيرة 
 اإلحرام، والنية محلها القلب. 

 قدرة.عند ال الوقوف للصالة - القيام 
 في بداية الصالة.قول اهلل أكبر  - تكبيرة اإلحرام
 في كل ركعة. - قراءة الفاتحة

 إنحناء الظهر ووضع اليدين على الركبتين. - الركوع
 .ولو بقدر تسبيحه واحدة بقول )سبحان ربي العظيم( - الطمأنينة في الركوع

 احدة. وهي الوقوف ولو بقدر تسبيحة و  - اَّلعتدال مع الطمأنينة
الجبهة مع وهي وضع سبعة أعضاء على األرض وهي) - السجود مرتان

 القدمان(  –الركبتين  –باطنا الكفين  –األنف 
 ولو بقدر تسبيحة واحدة بقول )سبحان ربي األعلى( - الطمأنينة في السجود

الجلوس بين السجدتين 
 مع الطمأنينة

 ولو بقدر تسبيحة واحدة. -

الجلوس األخير 
تشهد والصالة على وال

 ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

الجلوس األخير يكون قبيل ختام الصالة ويكون في  -
 ملسو هيلع هللا ىلصالتشهد األخير صيغة للصالة على النبي 

 نقول: السالم عليكم ورحمة اهلل. - التسليمة األولى
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 سنن الصالة
ة ، وسنن الصالملسو هيلع هللا ىلصقام بها الرسول  السنة: هي كل قول أو فعل أو تقرير )موافقة(

ذا قمنا بها زادت ملسو هيلع هللا ىلصتزيد على األركان كان يفعلها الرسول  أفعال وأقوال  الصالة وا 
ذا لم نقم بها َّل تبطل الصالة.  بركة، وا 

 من سنن الصالة:
 رفع اليدين بمحاذاة األذنين عند تكبيرة ( 1)

 اإلحرام وعند الركوع وعند الرفع منه.    
 وضع اليد اليمنى أسفل السفلى أسفل الصدر.( 2)
 ورة بعد الفاتحة في الركعتين األولى والثانية.( قراءة س3)
 ( التكبير عند الركوع والسجود، قول )اهلل أكبر(.4)
 قول )سمع اهلل لمن حمد. ربنا لك الحمد(( 5)

 بعد الرفع من الركوع.         
 التسبيح في الركوع: سبحان ربي العظيم.( 6)
 ( التسبيح في السجود: سبحان ربي األعلى.7)
 هد األوسط حتى موضع الصالة على النبي( التش8)
 وضع اليدين على الفخدين عند الجلوس.( 9)
 ( وفي التشهد تبسط اليد اليسري وتقبض اليمنى10)

 إَّل المسبحة فيشار بها تشهًدا.      
 ( التسليمة الثانية بقول )السالم عليكم ورحمة اهلل(11)
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 ية:لعبارات اآلت( أمام ا( أوعالمة )السؤال األول: ضع عالمة )
 )        (                        تتكون الصالة من أركان وسنن.(   1)
 )        (       القيام بسنن الصالة واجب َّل تصح الصالة إَّل به.(  2)
 )        (يمكن ترك ركن من أركان الصالة دون أن تبطل صحتها.(  3)
 )        (                  النية ومحلها القلب من سنن الصالة. (  4)
 )        (        الطمأنينة في السجود والركوع من أركان الصالة.  (5)
      )        (                     التسليمة الثانية من سنن الصالة. (  6)

 :الثاني: اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسينالسؤال 
 ................................................................  التسليمة األولى في الصالة ( 1)

 (ة من سنن الصال  -من أركان الصالة  )                                     
 .................................................................................... التسبيح في الركوع   (2)

 ة (من سنن الصال  -)  من أركان الصالة                                    
 ................................................................  التكبير عند الركوع والسجود( 3)

  ة (من سنن الصال  -)  من أركان الصالة                                    
 .............................................................................................  السجود مرتان ( 4)

 ة (من سنن الصال  -)  من أركان الصالة                                    
 الثالث: أجبالسؤال 

   خًطا تحت كل ركن من أركان الصالة:ضع  ( 1)
 الثانية التسليمة –القيام  –النية  –بعد الفاتحة قراءة سورة  -السجود  -الركوع  
    ضع خًطا تحت كل سنة من سنن الصالة:(  2)
 يدينرفع ال –القيام  –التسبيح في الركوع  –التشهد األوسط  –النية  –السجود  
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 الرابع: أكمل الجمل بما يناسبه من بين القوسينالسؤال 
 (  صحيحة  - سنن     -   أركان   - ملسو هيلع هللا ىلص الرسول)               

  .الصالة  ..................................................................................... قراءة الفاتحة من(  1)
 الصالة................................................................. قراءة سورة بعد الفاتحة من ( 2)
 .  .....................................................  التشهد األوسط فصالته صلى ولم يقرأ (3)
 . .............................................................  السنة هي كل قول أو فعل قام به ( 4)
 

 الخامس: صل من العمود )أ(  ما يناسبه من العمود )ب(السؤال 
 )ب( )أ(

    الصالة أركان (1)
   سنن الصالة( 2)
   من ترك ركًنا من الصالة ( 3)
   من ترك سنة من الصالة( 4)

 )     (   صالته صحيحة.              -
 )     (        َّل تصح الصالة إَّل بها.  -
 )     ( إذا لم نقم بها َّل تبطل الصالة.  -
 )     ( صالته باطلة.                  -

 

 :االصالة بهيئته أركان وسننصل لسادس: االسؤال 
 .التسليم (1)

 

 وضع اليد اليمنى أسفل اليسرى. (2)
                                                 ( ...........           )  (  ...........) 

 .الركوع (3)
 

 الجلوس معتدًَّل.  (4)
                                                ( ...........            ) (  ...........) 
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 هاأدعية اَّلستفتاح والتشهد ومعنا  الثالثالعبادات   الدرس     
 الدعاء: عبادة وطلب، اهلل )تعالى( يسمع دعاءنا ويستجيب لنا.

 " ْب َلُكمْ اْدُعوِني َأْستَجِ َوَقاَل َربُُّكُم  " قال تعالى:                   
سول الر  وصيغ علمنا افي أي وقت وبأي صيغة، ولكن هناك أوقاتً  الدعاء يكون   -

 إياها. ملسو هيلع هللا ىلص
 دعاء اَّلستفتاح

 يكون مع بداية الصالة قبل قراءة الفاتحة وهو.. -
هُت وجهي للذي فطر السَّماوات واألرض حنيًفا وما أنا من المش)      نَّ ركين، إوجَّ

ن م وأنا ْرتُ شريَك له، وبذلك ُأمِ  صالتي وُنسكي ومحياي ومماتي هلل رب  العالمين، َّل
  ... (المسلمين

 صيغ التشهد
 التشهد األوسط مستحب في كل صالة.التشهد األخير في الصالة واجب، أما 

 التشهد األوسط
 

  
 
 

 التشهد األخيرويزاد في 
 

 
 
 
 .وقبل إبراهيم عليه السالم ملسو هيلع هللا ىلصومن األدب أن نضيف كلمة )سيدنا( قبل محمد  -

التحيات هلل، والصلوات والطيبات، السالم عليك أيها النبي، ورحمة اهلل  :
وبركاته، السالم علينا وعلى عباد اهلل الصالحين، أشهد أن َّل إله إَّل اهلل وحده 

 .عبده ورسوله َّل شريك له، وأشهد أن محمًدا
 

هيم، وعلى آل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبرا
إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت 

 .على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد
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 تية:( أمام العبارات اآل( أوعالمة ): ضع عالمة )السؤال األول
 )        (        الدعاء يمكن أن يكون في أي وقت وبأي صيغة.(  1)
 )        (  التشهد األوسط واجب وتركه يبطل الصالة.            (  2)
 )        (   دعاء اَّلستفتاح يكون بعد قراءة الفاتحة.             (  3)
 )        (  .ملسو هيلع هللا ىلص اك أوقات يستحب فيها الدعاء كما علمنا الرسولهن( 4)
 اهلل )تعالى( يسمع دعاءنا ويستجيب لنا.                )        ( ( 5)

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :مما بين القوسين الثاني: اختر اإلجابة الصحيحةالسؤال 
 ........................................................................ التشهد األوسط  ( 1)

 ( محرم  -مكروه    -مستحب    -واجب   )                                
 ......................................................................... التشهد األخير  (2)

 محرم  ( -مكروه    -مستحب    -)  واجب                                 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 الثالث: أجبالسؤال 
 يب لنا.اكتب أية تدل على أن اهلل )تعالى( يسمع دعاءنا ويستج(   1)
- ........................................................................................................................................................................  . 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 الرابع: أكمل الجمل بما يناسبه من بين القوسينالسؤال 
 (  مستحب  - دعاءنا   -  قبل    -   واجب)                     
 . قراءة الفاتحة  .................................................. دعاء اَّلستفتاح يكون (  1)
 ................................................................  التشهد األوسط ( 2)
 .  ..........................................................  التشهد األخير   (3)
 . ..................................................   اهلل )تعالى( يسمع  (4)
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 عة والعيدينصالة الجم  الرابعالعبادات   الدرس     
 صالة الجمعة

 لمحبةاشرع اهلل )تعالى( صالة الجمعة؛ ليجتمع المسلمون على عبادته، ولزيادة  
 ، وُتصلي ركعتين كل أسبوع، وهي فرض على كل ذكر مسلم عاقل بالغ.قربوال

 قال تعالى: 
اَلِة ِمن َيْوِم  يَا َأيُّهَا الَِّذيَن آمَُنوا ِإَذا ُنوِديَ "   "ْلَبْيعَ اىَٰ ِذْكِر اللَِّه َوَذُروا اْسَعْوا ِإلَ ِة فَ عَ ْلُجمُ اِللصَّ

 ملسو هيلع هللا ىلصفضل صالة الجمعة.. قال رسول اهلل 
 "ائرالكب ما لم ُتْغَش لما بينهن  كفارةالخمس والجمعة إلى الجمعة  الصلوات" 

 كفارة: تغفر                       تغش: ترتكب                    
 من سنن صالة الجمعة

 الخروج للصالة مبكًرا. –اإلنصات للخطبة.   –بأحسن الثياب.  التزين  -
 صالة العيدين

عرفة ُتصلى يوم عيد الفطر بعد صيام رمضان،  ويوم عيد األضحى بعد الوقوف ب -
   هجة.، وبهما يبدأ العيد وتجمع المسلمين على الفرحة والبملسو هيلع هللا ىلصوهي سنة عن الرسول

                       ناَّلختالف بين صالة الجمعة، وصالة العيدي 
 صالة العيد صالة الجمعة

 ملسو هيلع هللا ىلصسنة عن الرسول  - فرض على كل ذكر مسلم عاقل بالغ -
 الخطبة بعد الصال. - الخطبة قبل الصالة. -
 دقيقة 20بـ ُتصلى مرتين في العام بعد شروق الشمس  - ُتصلي كل أسبوع وقت صالة الظهر. -
 ات أو المساجد.الساح فيُتصلى  - ُتصلى داخل المسجد. -
ركعتان جهريتان، في األولى سبع تكبيرات  - ركعتان جهريتان مثل صالة الفجر. -

 خالف تكبيرة اإلحرام، وفي الثانية خمس تكبيرات
 .جهرية: يقرأ اإلمام القرآن بصوت مرتفع       

 أحكام تتفق فيها صالة الجمعة وصالة العيدين:
 النساء.و ليست فرًضا على األطفال  –يستحب التزين بأجمل المالبس.  –كل صالة ركعتان جهريتان.  -
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 ( أمام العبارات اآلتية:( أوعالمة )السؤال األول: ضع عالمة )
 ()                         صالة الجمعة واجبة على النساء واألطفال.(  1)
 )        (              .             ملسو هيلع هللا ىلصصالة العيدين سنة عن الرسول (  2)
 )        (   تكون صالة عيد األضحى بعد صيام شهر رمضان.     (  3)
 )        (    يستحب التزين بأحسن المالبس عند الذهاب للصالة.  ( 4)
 )        (   عدد تكبيرات الركعة األولى في صالة العيد سبع تكبيرات. (5)

 لقوسين:السؤال الثاني: اختر اإلجابة الصحيحة مما بين ا
 ................................................................................ عدد ركعات صالة الجمعة  ( 1)

 ( اتخمس ركع –أربع ركعات  –ثالث ركعات  –ركعتان  )                         
 ......................................................................... صالة العيدين للنساء واألطفال( 2)

 ( حرام -مكروهة  –مستحبة  –واجب  )                                    
 ................................................................. صالة الجمعة وصالة العيدين  ( 3)

 ( صالة سرية    -هرية  صالة ج )                                      
 كل أسبوع. .......................................................  صالة الجمعة ُتصلى( 4)

 ( خمس مرات –ثالث مرات  –مرتين  –)  مرة                                 
 السؤال الثالث: أجب

 اذكر فرًقا بين صالة الجمعة، وصالة العيدين.(   1)
- ............................................................................................................................................................. ............  
   ما ُحكم صالة الجمعة؟ ( 2)
- ................................................................................................................. ........................................................   
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 الرابع: أكمل الجمل بما يناسبه من بين القوسينالسؤال 
 (  شروق الشمس  - الجمعة    -   العيدين )              
 تكون في وقت الظهر.  .........................................................................  صالة( 1)
 .......................................................................  وقت صالة العيدين تكون بعد( 2)
 .  ................................................ تكون الخطبة بعد الصالة في العيدين ( 3)
 

 الخامس: صل من العمود )أ(  ما يناسبه من العمود )ب(السؤال 
 )ب( )أ(

    صالة العيدين (1)
   صالة الجمعة( 2)
   التزين بأجمل المالبس( 3)

 )     (         تكون بعد شروق الشمس. -
 )     ( تكون وقت الظهر.                 -
  (     ) مستحب عند الذهاب إلى الصالة.  -

 

 ( أمام ما يناسبالخامس: ضع عالمة )السؤال 
 صالة العيدين صالة الجمعة العمل

   تكون الخطبة قبل الصالة. -

      .............................. 
  تكون الخطبة بعد الصالة. -

      ..............................  

      .............................. 
  تكون وقت الظهر. -

      ..............................  

      .............................. 

 ملسو هيلع هللا ىلصسنة عن الرسول  -
 

      ..............................  

      .............................. 

  ركعتان جهريتان. -

      ..............................  

      .............................. 
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 وتدبرٌ تعبٌد  –القرآن الكريم العقيدة الدرس األول:   
البشر،  وآخر رسالة منه إلىالكريم هو كالم معجز من عند اهلل )تعالى( القرآن  - 

 م(.عن طريق جبريل )عليه السال ملسو هيلع هللا ىلصأنزله على خاتم األنبياء سيدنا محمد 
آليات اكل مجموعة من ، آية 6236ويتكون من  نزل القرآن الكريم باللغة العربية -

 سورة. 114، وعدد سور القرآن الكريم ة لها اسم، وكل سور تكون سورة
ر ويجمع العبر والعظات وأخبافالقرآن يجمع سوره من معاني القرآن الجمع،  -

 منها:اسما  55وللقرآن أكثر من السابقين، 
 ( التنزيلالذكر الحكيم و والفرقان و الكتاب )                 
 نزول القرآنمراحل 

  .إلى السماء الدنيا ليلة القدر نزل القرآن الكريم من اللوح المحفوظ -
 " اْلَقْدرِ  ِفي َلْيَلةِ  ِإنَّا َأْنَزْلَناهُ  "       تعالى:قال     
  من حياته الشريفة،عاًما  23على مدى مفرًقا  ملسو هيلع هللا ىلصنزل مفرًقا على الرسول ثم 
ْلَنا ُمْكثٍ  ِلَتْقَرَأُه َعَلى النَّاِس َعَلى"    تعالى: قال   "  اًل ُه َتْنِزيَوَنزَّ

 القرآنمعجزة 
ا ليثبتو  وتأتي على أيدي األنبياءلما تعود عليه الناس، هي الشيء الخارق المعجزة 
 أنهم مرسلون من اهلل )تعالى(.للناس 

 .يةة العربالذين اشتهروا بتمكنهم من اللغفي اللغة، فقد أعجز العرب القرآن معجزة  (1)
 :عنمعجزة؛ ألنه أخبرنا القرآن ( 2)
 .مثل قصة عاد وثمود الماضيأحداث  -
 الروم على الفرس قبلمثل التنبؤ بانتصار  ملسو هيلع هللا ىلصأحداث وقعت في حياة الرسول  -

 .حدوث المعركة
ومُ ُغِلبَ " تعالى: قال   "ِلُبونَ ِهْم َسَيغْ َغَلبِ  َبْعدِ  ِفي َأْدَنى اأْلَْرِض َوُهْم ِمنْ  ِت الرُّ
 مثل عالمات الساعة وخروج الدابة: المستقبلأحداث  -
 مثل خلق اإلنسان من طين.  حقائق علمية -
، ى(تعالوليثبت أن محمًدا رسول من عند اهلل ) لهداية الناس القرآن الكريم نزل -

 ن العمل الفاسد.وليحذرهم موليحث الناس على العمل الصالح، 
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 تية:( أمام العبارات اآل( أوعالمة )السؤال األول: ضع عالمة )
 (      )                                         .في اللغةمعجزة  الكريم القرآن(  1)
 (      )                                 سورة. 414عدد سورة القرآن الكريم (  2)
 (      )     .إلى السماء الدنيا ليلة القدر نزل القرآن الكريم من اللوح المحفوظ( 3)
 (    )  أخبرنا القرآن الكريم عن انتصار الروم على الفرس قبل حدوث المعركة.( 4)

 :مما بين القوسينالثاني: اختر اإلجابة الصحيحة السؤال 
 نة.س ................................................ في مدة ملسو هيلع هللا ىلص نزل القرآن الكريم على الرسول (  1)

                                     ( 21   -   22   -   23   -    24  ) 
 .ورةس .................................................................   عدد سور القرآن الكريم(  2)

                                     (114  -  115  -  116  -  117  ) 
 ................................................  كانتزلت من اهلل )تعالى( إلى البشر آخر رسالة ن(  3)

  (   لتوراةا   –   اإلنجيل   -  القرآن   )                                       
 : أكمل الجمل بما يناسبه من بين القوسينلثالثاالسؤال 

 (  اللوح المحفوظ  -    الجمع   -   لهداية  )               
 .   ...................................................................... من معاني كلمة القرآن(  1)
 . ......................................................  كان القرآن الكريم محفوًظا في  ( 2)
 . سالنا ......................................  الكريم  أنزل اهلل )تعالى( القرآن(  3)

 جبأ: لرابعاالسؤال 
  لماذا أنزل اهلل )تعالى( القرآن الكريم؟ (1)
-...................................................................................................................................................................... . 
 من هو خاتم األنبياء والرسل؟  (2)
-...................................................................................................................................................................... . 
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 شكر اهلل )تعالى( على النعم: الثانيالعقيدة الدرس      

 أصحاب الجنتينقصة                        
 تعالى:قال 

ْلَنا ْفَناُهَما ِبَنْخٍل َوَجعَ َناٍب َوَحفَ ْن َأعْ مِ ْيِن َواْضِرْب لُهْم مََّثاًل رَُّجَلْيِن َجَعْلَنا ألَحِدِهَما َجنَّتَ "  
ْرَنا ِخالَلُهَما  ْنُه َشْيًئاِم م  ْظلِ َبْيَنُهَما َزْرًعا* ِكْلَتا اْلَجنََّتْيِن آَتْت ُأُكَلَها َوَلْم تَ  َهرًا* نَ َوَفجَّ

نََّتُه َعزُّ َنَفرًا* َوَدَخَل جَ َماًَّل َوأَ   ِمنكَ َثرُ  َلُه َثَمٌر َفَقاَل َلَصِحِبِه َوُهَو ُيَحاِوُرُه َأَنْا َأكْ َوَكانَ 
رُِّددتُّ  سَّاَعَة َقاِئَمًة َوَلِئنآ َأُظنُّ ال* َومَ  داً َوُهَو َظاِلٌم ل َنْفِسِه َقاَل َمآ َأُظنُّ َأن َتِبيَد َهـِذِه َأبَ 

ْنَها ُمْنَقَلباً ِإَلى َرب    "ي أَلِجَدنَّ َخْيرًا م 
هما بويحيط كان يفصلهما نهر بحديقتين، رجل ُيحكى أن اهلل )تعالى( أنعم على  -

ليه، ل بفضل اهلل )تعالى( علم يعترف هذا الرجنخل يحميهما من الريح الشديدة، 
ن ما تراه مأن ، و على أخيه عندما زاره وقال له: أنا أكثر منك ماًَّل وولًدا واغتر وتكبر
مه اك قياوأنه لو كانت هنوأخبره بأنه َّل يصدق ما يقال عن يوم القيامة، صنع يدي، 

له فسوف يعطيه جنة أجمل   من هذه الجنة.وا 
طفة نخلقه من  تعالى()فذكره بان اهلل  تعجب أخو صاحب الجنتين من كالم أخيه -

  رزقه الجنتين.أن اهلل )تعالى( هو من و في بطن أمه حتى صار رجاًل، 
 تعالى:قال   
 مَّ ِمن نُّْطَفٍة ثُمَّ ن ُتَراٍب ثُ مِ  كَ َلقَ خَ َأَكَفْرَت ِبالَِّذي  َقاَل َلُه َصاِحُبُه َوُهَو ُيَحاِوُرهُ " 

 "َسوَّاَك َرُجلً 
اء اهلل ما شويقول: أي نعمة، يذكر اهلل )تعالى( حين يرى ثم نصح الرجل أخاه أن  -

 تعالى(،هلل )إذا أراد ا يمنع عنها سوءفصاحب الجنتين َّل يستطيع أن ، َّل قوة إَّل باهلل
 باطن األرضيغوص الماء في أو كأن يصبح سطحها زلقا أي غير صالحة للزراعة، 

 يستطيع أن يطلبه ويصل إليه.فال 
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 تعالى:قال  
َوَلْو َّل ِإْذ َدَخْلَت َجنََّتَك ُقْلَت ما شاَء اللَُّه َّل ُقوََّة ِإَّلَّ ِباللَِّه ِإْن َتَرِن َأَنا َأَقلَّ  "  

( َفَعسى َرب ي َأْن ُيْؤِتَيِن َخْيرًا ِمْن َجنَِّتَك َوُيْرِسَل َعَلْيها 39ِمْنَك ماًَّل َوَوَلدًا )
( َأْو ُيْصِبَح ماُؤها َغْورًا َفَلْن 40َزَلقًا ) ُحْسبانًا ِمَن السَّماِء َفُتْصِبَح َصِعيداً 

 "َتْسَتِطيَع َلُه َطَلباً 
اح ، وتركه وذهب إلى بيته، وفي الصبمن كالم أخيه وتركه سخر صاحب الجنتين -

 كانت المفاجأة..
 تعالى: قال 

 َعَلىَٰ  ِوَيةٌ َخا َوِهىَ  اِفيهَ  قَ َأنفَ  آ مَ  َعَلىَٰ  َكفَّْيهِ  ُيَقل بُ  َفَأْصَبحَ  ۦَوُأِحيَط ِبَثَمرِهِ  " 
َلْيَتِنى َوَيُقولُ  ُعُروِشَها  " اَأَحدً  ِبَرب ىٓ  ُأْشِركْ  َلمْ  يََٰ

وال ، فكان ز رزق من اهلل )تعالى(لكت الجنتان، وأدرك صاحب الجنتين أنهما ه -
تغفره ه ويسالمنعم علينعمة كبيرة من اهلل )تعالى( حتى يتذكر اهلل )تعالى( الجنتين 
 ويتوب.

 تية:( أمام العبارات اآل( أوعالمة )السؤال األول: ضع عالمة )
 (    )                 كان زوال الجنتين نعمة كبيرة على صاحب الجنتين.(  1)
 (   )               ونتوب إليه.عندما نخطئ يجب أن نستغفر اهلل )تعالى( ( 2)
 (     )                                 أنكر صاحب الجنتين يوم القيامة.(  3)
 ( )       الجنتين.كان صاحب الجنتين يعرف أن اهلل )تعالى( هو من رزقه ( 4)
 ()             وذهب إلى بيته. من كالم أخيه وتركه سخر صاحب الجنتين  (5)
  (        )                              عندما نرى النعم.نقول: ما شاء اهلل( 6)
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 :الثاني: اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسينالسؤال 
 ...........................................................................   من معاني كلمة )الجنة((  1)

 (   السماء  -الحديقة    -النار   )                                     
 ...............................................................................................  كان الرجل يملك  ( 2)
 ( قدائمن الح اكثيرً  – ديقتينح –واحدة  ديقةح )                              
 ................................................................   خلق اهلل )تعالى( اإلنسان من ( 3)

 (  نور    - طين      -   نار )                                    
----------------------------------------------------  

 الرابع: أكمل الجمل بما يناسبه من بين القوسينالسؤال 
 (  يوم الحديقة  -   الحديقة   -   نعمة  )               

 .   ...................................................................................  من معاني الجنة( 1)
 . ............................................................................ أنكر صاحب الجنتين ( 2)
 . على صاحبها .....................................................  زوال الجنتين كان( 3)

----------------------------------------------------  

 جبأالخامس: السؤال 
 ماذا نستفيد من قصة صاحب الجنتين؟ (1)
-...................................................................................................................................................................... . 
 كيف كان هالك الجنتين خيًرا لصاحب الجنتين؟ (2) 
-...................................................................................................................................................................... . 
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 تعالى )القدوس(اسم اهلل : الثالثالدرس     العقيدة 

 يجب أن نعرف أسماء اهلل وصفاته؛ لنعرفه فنعبده عن فهم. -
 من أسماء وصفات اهلل )تعالى(:  

 ) اْلُمَتَكب رُ  اْلَجبَّارُ  َعِزيزُ  الْ اْلَمِلُك اْلُقدُّوُس السَّاَلُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمنُ )          
 ركه فيها أحد.صفات اهلل كثيرة َّل ُتحصى )َّل ُتعد(  وَّل يشا -
عاني هي صفات في ذاتها مثل: الرحمن الرحيم، ومكثير من أسماء اهلل )تعالى(  -

 صفات اهلل )تعالى( تدل على كمال الصفة بال نقص أو عيب، فاهلل )تعالى(
 (  َلْيَس َكِمْثِلِه َشْيءٌ )                         

  ..من أسماء اهلل )تعالى( القدوس
  ( يِز اْلَحِكيمِ وِس اْلَعزِ اْلُقدُّ  َمِلكِ الْ  اأْلَْرضِ  ِفي َوَما ِفي السََّماَواتِ  لَِّه َماُيَسب ُح لِ )    

يس ى( لالقدوس من معانيه: كمال ذات اهلل )تعالى( وصفاته وأفعاله، فاهلل )تعال
 لديه أي صفة نقص.

 كيف نحيا باسم اهلل )تعالى( القدوس؟
الى(  )تعتعالى(، وفي صفاتنا التي خلقها اهللنرى الكمال في صنعة اهلل )يجب أن  -

 فينا كالطول والشكل واللون، وما أنعم علينا من حواس وقدرات.
الى اهلل )تعالى( قادر على أن يجعل كل مخلوقاته في صورة واحدة، ولكنه تع -

ق جعلهم مختلفين في صفاتهم وقدراتهم، فال تسخر من أحد أو تتنمر على مخلو
 راء فهذه صنيعة اهلل )تعالى(.وابتعد عن اإلزد

 



 45  أ. سمير الغريب   2022/2023  -الفصل الدراسي األول  –الصف الخامس  –دين إسالمي 

  45  أ. سمير الغريب  2022/2023 -الفصل الدراسي األول  –الصف الخامس  –دين إسالمي 

 تية:( أمام العبارات اآل( أوعالمة )السؤال األول: ضع عالمة )
 )        (    حصى.سماء والصفات ما َّل يُ األاهلل )تعالى( له من  ( 1)
 )        (          اهلل )تعالى( ليس كمثله شيء.               (  2)
 )        ( لمعاني نفسها في المخلوقات.( لها اتعالى )أسماء اهلل (  3)
 )        (  صفات اهلل )تعالى( لها األسماء نفسها في المخلوقات.( 4)

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :الثاني: اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسينالسؤال 
 ................................................................   عندما أرى شخص مختلف عني(  1)

 زدريه(أ –أحترمه  –أتنمر عليه  –أسخر منه  )                                 
 ..................................................................   خلق اهلل )تعالى( كل المخلوقات(  2)

 (  حدةعلى صورة وا –متشابهة  –مختلفة )                                     
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 الرابع: أكمل الجمل بما يناسبه من بين القوسينالسؤال 
 (  ليس كمثله شيء  -  مختلفين   -وس القد )              

 .  في صفاتهم .....................................................  خلق اهلل )تعالى( كل البشر(  1)
 . ......................................................  من أسماء اهلل )تعالى(  ( 2)
 .  ......................................................................................   اهلل ) سبحانه وتعالى( ( 3)

 أجبالخامس: السؤال 
 نعرف أسماء اهلل )تعالى( وصفاته؟ ( لماذا يجب أن1)

-  ......................................................................................................................................................................  . 
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 وصايا لقمان َّلبنه: الرابعالعقيدة الدرس    

 لقمان الحكيم
منطقه، قله و عكان لقمان رجاًل صالًحا وأًبا رحيًما ألهمه اهلل )تعالى( الحكمة في  -

 ه.يوصيه بما ينفعه في حياتكان لقمان يحب ابنه فأراد أن 

 كما جاء في قوله تعالى 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َوَلَقْد َآَتْيَنا ُلْقَماَن اْلِحْكَمَة َأِن اْشُكْر ِللَِّه َوَمْن َيْشُكْر َفِإنََّما َيْشُكُر ِلَنْفِسِه 
ْذ َقاَل ُلْقَماُن َِّلْبِنِه َوُهَو َيِعُظُه َيا 12 اللََّه َغِنيٌّ َحِميٌد )َوَمْن َكَفَر َفِإنَّ  ( َواِ 

ْنَساَن ِبَواِلَدْيِه 13ُبَنيَّ ََّل ُتْشِرْك ِباللَِّه ِإنَّ الش ْرَك َلُظْلٌم َعِظيٌم ) ْيَنا اإلِْ ( َوَوصَّ
ِن َأِن اْشُكْر ِلي َوِلَواِلَدْيَك َحَمَلْتُه ُأمُُّه َوْهًنا َعَلى َوْهٍن َوِفَصاُلُه ِفي َعاَميْ 

ْن َجاَهَداَك َعلى َأْن ُتْشِرَك ِبي َما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم 14ِإَليَّ اْلَمِصيُر ) ( َواِ 
َفاَل ُتِطْعُهَما َوَصاِحْبُهَما ِفي الدُّْنَيا َمْعُروًفا َواتَِّبْع َسِبيَل َمْن َأَناَب ِإَليَّ ثُمَّ 

( َيا ُبَنيَّ ِإنََّها ِإْن َتُك ِمْثَقاَل 15َفأَُنب ُئُكْم ِبَما ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن )ِإَليَّ َمْرِجُعُكْم 
َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل َفَتُكْن ِفي َصْخَرٍة َأْو ِفي السََّمَواِت َأْو ِفي اأْلَْرِض َيْأِت ِبَها 

اَل 16اللَُّه ِإنَّ اللََّه َلِطيٌف َخِبيٌر ) َة َوْأُمْر ِباْلَمْعُروِف َواْنَه ( َيا ُبَنيَّ َأِقِم الصَّ
( َوََّل 17َعِن اْلُمْنَكِر َواْصِبْر َعَلى َما َأَصاَبَك ِإنَّ َذِلَك ِمْن َعْزِم اأْلُُموِر )

ُتَصع ْر َخدََّك ِللنَّاِس َوََّل َتْمِش ِفي اأْلَْرِض َمَرًحا ِإنَّ اللََّه ََّل ُيِحبُّ ُكلَّ ُمْخَتاٍل 
 ِفي َمْشِيَك َواْغُضْض ِمْن َصْوِتَك ِإنَّ َأْنَكَر اأْلَْصَواِت ( َواْقِصدْ 18َفُخوٍر )

 ( 19)َلَصْوُت اْلَحِميرِ 
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 ( عقيدة 1)

 
 َّل تشرك باهلل: َّل تعبد غير اهلل -        يعظه: ينصحه    -           

 سه.اهلل )تعالى(؛ فمن يشرك باهلل )تعالى( يظلم نفاهلل عن الشرك بنهانا * 
 

  معامالت( 2)
 

        
 

      المصير: الرجوع  -اعة   فصاله: توقفه عن الرض -وهًنا: ضعًفا    - 
 ه.* أوصى لقمان ابنه ببر الوالدين ولو كانا مشركين؛ ألنها تعبا في تربيت

 

 ( عقيدة 3)

 
 خردل: نوع من الحبوب الصغيرة -           مثقال: وزن -           

 .ليهامهما تكن حسناتك أو سيئاتك صغيرة فإن اهلل )تعالى( يعلمها ويحاسبك ع *
 

  عبادات( 4)
 .وكنا* يوصيه أن يقيم الصالة في وقتها؛ ألنها أحب العبادات هلل وهي تهذب سل

ْذ َقاَل ُلْقَماُن َِّلْبِنِه َوُهَو َيِعُظُه َيا ُبَنيَّ ََّل  َواِ 
 (13ُتْشِرْك ِباللَِّه ِإنَّ الش ْرَك َلُظْلٌم َعِظيٌم )

ْنَساَن ِبَواِلَدْيهِ  ْيَنا اإلِْ َحَمَلْتُه ُأمُُّه َوْهًنا َعَلى َوْهٍن  َوَوصَّ
َوِفَصاُلُه ِفي َعاَمْيِن َأِن اْشُكْر ِلي َوِلَواِلَدْيَك ِإَليَّ اْلَمِصيُر 

ْن َجاَهَداَك َعلى َأْن ُتْشِرَك ِبي َما َلْيَس َلَك ِبِه 14) ( َواِ 
 ِعْلٌم َفاَل ُتِطْعُهَما َوَصاِحْبُهَما ِفي الدُّْنَيا َمْعُروًفا

ُبَنيَّ ِإنََّها ِإْن َتُك ِمْثَقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل َفَتُكْن ِفي َصْخَرٍة َأْو  َيا
 ِفي السََّمَواِت َأْو ِفي اأْلَْرِض َيْأِت ِبَها اللَُّه ِإنَّ اللََّه َلِطيٌف َخِبيرٌ 

اَلةَ   َيا ُبَنيَّ َأِقِم الصَّ
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  معامالت( 5)
 المنكر: كل عمل سيئ -                                

 أي يسعى إليصال الخير لمن حوله، وينصحهم باَّلبتعاد عن الشر.* 
 

  أخالق( 6) 
 وضيق. يجب الصبر على ما يصيبنا من أذى * 
 

  معامالت( 7)
              

 مختال: متكبر -مرًحا: غروًرا     -َّل تصعر خدك: َّل تتكبر        - 
 َّل تتكبر على أحد. * 
 

  معامالت( 8)
              

 اقصد في مشيك: توسط في مشيك بين اإلسراع واإلبطاء - 
 اغضض: اخفض                أنكر األصوات: أقبحها  - 

 رفع الصوت، ويجب اَّلعتدال في المشي. عدممن آداب الحديث *  
. 

 َوْأُمْر ِباْلَمْعُروِف َواْنَه َعِن اْلُمْنَكرِ 

 َواْصِبْر َعَلى َما َأَصاَبَك ِإنَّ َذِلَك ِمْن َعْزِم اأْلُُمورِ 

َوََّل ُتَصع ْر َخدََّك ِللنَّاِس َوََّل َتْمِش ِفي اأْلَْرِض 
 َمَرًحا ِإنَّ اللََّه ََّل ُيِحبُّ ُكلَّ ُمْخَتاٍل َفُخورٍ 

َواْقِصْد ِفي َمْشِيَك َواْغُضْض ِمْن َصْوِتَك 
 َواِت َلَصْوُت اْلَحِميرِ ِإنَّ َأْنَكَر اأْلَصْ 
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 تية:( أمام العبارات اآل( أوعالمة )السؤال األول: ضع عالمة )
 (        )                        أمر اهلل األم بإرضاع ابنها عاًما واحًدا.( 1)
 ( )                               الصالة تهذب سلوك اإلنسان المسلم.(  2)
 (       )  كان لقمان رجاًل صالًحا وأًبا رحيًما ألهمه اهلل )تعالى( الحكمة.( 3)
 )        (      رفع الصوت.                     من آداب الحديث عدم( 4)

 :الثاني: اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسينالسؤال 
 ................................................................    نهانا اهلل )تعالى( في اآليات عن( 1)

 (ك باهلل الشر  –اَّلعتدال في السير  –بر الوالدين )                              
 ..................................................................................   ترضع األم رضيعها مدة(  2)
 (  عوام أربعة أ -ثالثة أعوام    -عام   عامين  )                              

 الرابع: أكمل الجمل بما يناسبه من بين القوسينالسؤال 
 (  الصالة  -الكبر   -  لقمان  )                  

 .  )تعالى( عنهاصفة مكروهة نهانا اهلل  .....................................................(    1)
 .يًمارجاًل صالًحا وأًبا رح ..................................................................................كان  ( 2)
 .افي وقته  .............................................................   أمرنا اهلل )تعالى( بإقامة ( 3)

 : صل من العمود )أ(  ما يناسبه من العمود )ب(الخامسالسؤال 
 )ب( )أ(

 َّل تصعر خدك (1)
 فصاله ( 2)
 َّل تشرك باهلل( 3)

 )     (َّل تعبد غير اهلل.        -
 )     ( َّل تتكبر.               -
 (  )   توقفه عن الرضاعة.    -
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 مخارج الحروفالعقيدة  الدرس الخامس               
 يخرج منه؛ حتى ُينطق بشكل صحيح. (مكانمخرج ) لكل حرف -

  هي خمسة مخارجمخارج الحرف: 
 ( الجوف1)
نها موتخرج الجوف هو الخالء أو الفراغ الممتد ما بين الحنجرة إلى الشفتين،  -

 في حالة المد فقط.ي (  –ا  –حروف المد الثالثة ) و 
  ( أحرف6يخرج منه ستة )     ( الحلق2)
 ه ( –لق يخرج ) ء من أقصى الح -
 ح ( –الحلق يخرج ) ع من وسط  -
 خ ( –من أدنى الحلق يخرج ) غ  -
 ( أقسام4وتتكون من أربعة )     ( اللسان3)
 ك (  –من أقصى اللسان يخرج ) ق  -
 ي (         الياء في غير حالة المد –ش  –من وسط اللسان يخرج ) ج  -
 ل ( –حافتا اللسان يخرج منهما ) ض  -
 ظ( –ث  –ذ  –س  –ص  –ز  –ط  –د  –ت  –ر  –)ن طرف اللسان ويخرج منه  -
        الشفتان( 4)
 م ( –ب  –و  –يخرج منهما ) ف  -
        ( الخيشوم5)
 م ( –مخرج صوت الغنة المالزم لحرفي ) ن  فيهوهو التجويف األنفي،  -
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 ية:ارات اآلت( أمام العب( أوعالمة )السؤال األول: ضع عالمة )
 )        (    ل  ( يخرجان من الجوف.  -الحرفان  ) ن  (    1)
 )        (     ا  ي  (.           -حروف المد هي  ) و  (   2)
 )        (    لكل حرف مخرج )مكان( يخرج منه.        (    3)

 السؤال الثاني: اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:
 .مخارج .......................................................................................خارج الحروف عدد م(  1)

 (  ةست  -خمسة    –أربعة    –ثالثة  )                                     
 ..................................................................  الحروف التي تخرج من الجوف هي(  2)

 ي   -ا    -و    -                                   
 م    -ن    -                                   
 ه     -ء    -                                   

 كل حرف بمخرجه السؤال الخامس: صل 
 )ب( )أ(

 الجوف (1)
 الشفتان  ( 2)
  الخيشوم (3)

 )     (م              –ن       -
 )     (ي      -ا    -و        -
 )     ( م  –ب  –و  –ف       -

 السؤال السادس: أجب
 كم عدد مخارج الحروف؟   -
- .......................................................................................................................................................................... 
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 بناء المجتمع المدنيالسير والشخصيات   الدرس األول       
رية وأبو بكر )رضي اهلل عنه( إلى المدينة، قضوا في ق ملسو هيلع هللا ىلصقبل أن يصل الرسول  -

ء اقب  عنه(، وبنوا في)ِقباء( عدة أيام، ولحق بهما على بن أبي طالب )رضي اهلل
 أول مسجد في اإلسالم.

 إلى المدينة تجمع األنصار )أهل المدينة( حول ناقة ملسو هيلع هللا ىلصعندما وصل الرسول  -
 :ملسو هيلع هللا ىلصفي منازلهم فقال لهم الرسول  ملسو هيلع هللا ىلصحتى يقيم الرسول  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

 دعوها إنها مأمورة" "                              
  عنه(،يوسف األنصاري )رصي اهلل سارات الناقة ووقفت أما دار أبي -

 ههنا المنزل إن شاء اهلل": " ملسو هيلع هللا ىلص فقال الرسول              
ج َّل يزع أن يقيم في الطابق السفلي من البيت؛ لكثرة زواره وحتى ملسو هيلع هللا ىلصواختار الرسول  

 أهل الدار.
 بناء المسجد 

 ملسو هيلع هللا ىلص في المدينة، واشترك الرسول ملسو هيلع هللا ىلصكان بناء المسجد هو أول عمل قام به الرسول 
 وهو يقول:البناء وحمل األحجار، بتواضع مع أصحابه في 

 " َّل عيش إَّل عيش اآلخرة، فارحم المهاجرين واألنصار"           
من  ُبني المسجد من الحجارة وأرضه من الرمال وأعمدته من جذوع النخل وسقفه -

د واكتمل بناء المسجد وتطور على مر السنين حتى أصبح هو المسججريد النخل، 
 رة اآلن.النبوي بالمدينة المنو 

 المؤاخاة بين األنصار والمهاجرين
ن رد مفكان العمل الثاني هو )َعْقد المؤاخاة( وأن يتآخى كل فرد من األنصار مع 
 المهاجرين، حاًل لألزمة اَّلقتصادية التي أصابت المهاجرين بعد هجرتهم.

 " ةٌ َخَصاصَ  ِهمْ بِ  َوُيْؤِثُروَن َعَلىَٰ َأنُفِسِهْم َوَلْو َكانَ   قال تعالى:        "
 صحيفة المدينة بين المؤمنين وغيرهم

عايش ورسخت قيم التهي وثيقة دستورية تنظم العالقة بين المسلمين واليهود،    
 والمواطنة وحسن الجوار على أسس العدل واإلنسانية.
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 تية:( أمام العبارات اآل( أوعالمة )السؤال األول: ضع عالمة )
 (   )                           ار والمهاجرون.بين األنص ملسو هيلع هللا ىلصآخى الرسول (  1)
 (   )                  اليهود منها. طردإلى المدينة  ملسو هيلع هللا ىلصعند وصل الرسول (  2)
 (  )                      في بناء المسجد وحمل الحجارة. ملسو هيلع هللا ىلصالرسول شارك ( 3)
 (        ) في الطابق العلوي من دار أبي يوسف األنصاري. ملسو هيلع هللا ىلصأقام الرسول ( 4)

 :الثاني: اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسينالسؤال 
 ......................................................................   أول مسجد بني في اإلسالم هو(  1)

 لحرام(المسجد ا –مسجد قباء  –)المسجد النبوي                                 
 .................................................................. عند منزل ملسو هيلع هللا ىلصاقة الرسول استقرت ن( 2)
 (صاريأبو أيوب األن –علي بن أبي طالب  –أبو بكر الصديق )                   
 .............................. في بناء المسجد وحمل الحجارة دليل على ملسو هيلع هللا ىلصمشاركة الرسول ( 3)
  (   تكبره  -تواضعه    -شجاعته    -قوته   )                           

 الرابع: أكمل الجمل بما يناسبه من بين القوسينالسؤال 
 (  األنصار  -   قباء    -  أبي يوسف األنصاري  )              

 .   .............................................................  ُبني أول مسجد في اإلسالم في (  1)
 .والمهاجرين ...............................................................   بين ملسو هيلع هللا ىلصآخى الرسول ( 2)
 . )رضي اهلل عنه( ...........................................  في دار  ملسو هيلع هللا ىلصأقام الرسول (  3)

 من العمود )ب(الخامس: صل من العمود )أ(  ما يناسبه السؤال 
 )ب( )أ(

 األنصار هم (1)
 المهاجرون هم( 2)
 أول مسجد في اإلسالم هو ( 3)

 )     (أهل مكة.          -
 )     (مسجد قباء.       -
 )     (هم أهل المدينة.   -
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 ويهود المدينة  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول  الدرس الثاني   السير والشخصيات  
مين مدينة(؛ لوضع أسس التعايش بين المسلكتابة )صحيفة ال في ملسو هيلع هللا ىلصبدأ الرسول    

ة، مدينوغيرهم وغيرهم من شركاء الوطن؛ لتكون الدستور الذي ينظم الحياة داخل ال
 على أسس من السالم والعدل والتعاون والوفاء بالعهد.

 يهود المدينة
 هي: ثالث قبائلعاشت في المدينة   

 يهود بني َقينقاع( –ة يهود بني ُقريظ –)يهود بني النضير               
 كل قبيلة منها تختلف عن األخرى ولها طبيعة خاصة.                 

 ُبنود صحيفة المدينة
تمت هذه الصحيفة في دار أنس بن مالك )رضي اهلل عنه( وكتبها األنصار 

 منها: بنًدا 51والمهاجرين، وضمت 
 بين المسلمين من قريش ويثرب ملسو هيلع هللا ىلصذا كتاب من محمد ه       

 لتفرق()الوحدة وعدم ا    المسلمون من قريش والمدينة ومن تبعهم أمة واحدة. (1)
 كافل(المسلمون على اختالفهم يتكفلون ببعضهم وينصرون بعضهم.)التراحم والت (2)
 م( َّل يقتل مؤمن مؤمًنا آخر، ول يساعد مشرًكا وينصره على أخيه. )السال (3)
 الحقوق وَّل يقع عليه ظلم أو تمييز.من دخل اإلسالم من اليهود له كل  (4)

 ة(المساواو عدل )ال                                                                 
 لليهود دينهم وللمسلمين دينهم.  اليهود أمة مع المؤمنين، (5)

 (ايش معهالتع)تقبل اآلخر و                                                        
 ان.يتعاون المسلمون واليهود على حماية أهل الصحيفة والمدينة من أي عدو  (6)

 كة(المشتر  مايةالتعاون والح)                                                       
 المدينة مكان آمن لكل أهل هذه الصحيفة.                   )األمان( (7)
     ه وماله.       )حسن الجوار وكف األذى(للجار حقوق، فال يضار في أهل (8)
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 تية:( أمام العبارات اآل( أوعالمة ): ضع عالمة )األولالسؤال 
 ( )        ُوضعت صحيفة المدينة في دار أنس بن مالك )رضي اهلل عنه(.  ( 1)
 (       )        قبائل اليهود بالمدينة كلها كانت متشابهة وطبيعتها واحدة. ( 2)
 (     )          بنًدا.                            51ضمت صحيفة المدينة  (3)
 (    )           صحيفة المدينة كانت دستور للحياة داخل المدينة للجميع. ( 4)

 : اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:الثانيالسؤال 
 هود.قبائل من الي ..............................................................................عاشت في المدينة(  1)

 (  ست  -  خمس  – أربع   –  ثالث)                                  
 ..................................................................   تم وضع بنود صحيفة المدينة في دار(  2)

 (ريأبي يوسف األنصا - أنس بن مالك -)عمر بن الخطاب                       
 بنًدا. .......................................................................  كان عدد بنود صحيفة المدينة (  3)

                                     ( 31  -  41   -  51  -  61   )  

 نود الصحيفة والبند الذي يعبر عنهصل بين ب: الثالثالسؤال 
 )ب( )أ(

  .للجار حقوق، فال يضار في أهله وماله (1)
 .يتعاون الجميع على حماية المدينة( 2)
               المدينة مكان آمن لكل أهل الصحيفة.      (3)
 .اليهود أمة مع المسلمين (4)

 )     (األمن.           -
 )     (التعايش.         -
 )     (.  حسن الجوار  -
 )     ( التعاون.        -
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 ق(زيُد بُن أرقَم )الغالم الصاد السير والشخصيات  الدرس الثالث 

 زيد بن أرقم هو فتى صغير السن، كان عمره أقل من عشرين عاًما حين هاجر  
بدر  ورغم سنه الصغير أسلم ورغب في المشاركة في غزوتي إلى المدينة، ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 رفض لصغر سنه. ملسو هيلع هللا ىلصأحد، ولكن الرسول و 
 رأس المنافقين )عبداهلل بن ُأبي بن سلول(  

 بها،كان في المدينة طائفة )مجموعة( تظهر اإليمان بلسانها وتبطن الكفر في قل
 ن سلول(بي ب)عبداهلل بن أُ سماهم اهلل )تعالى(  في القرآن الكريم )المنافقين(، منهم 

 ؛ ألنه كان يبحث عن زعامة ملسو هيلع هللا ىلصقده على الرسول ُسمى برأس المنافقين لح الذي
 .المدينة

 زيد بن أرقم،  وعبداهلل بن أُبي بن سلول
 كان زيد في أحد المجالس فسمع عبداهلل بن أبي بن سلول يقول: 

 نة لمديا)َّل تنفقوا على من عند رسول اهلل حتى ينفضوا من حوله، ولئن رجعنا إلى  
 لُيخرجن األعز منها األذل(.   
 من المدينة.  ملسو هيلع هللا ىلصيقصد باألعز نفسه، ويقصد أنه سيخرج الرسول   *
لرسول لوأخبره بما قاله عبداهلل بن أبي بن سلول؛ لحبه  ملسو هيلع هللا ىلصذهب زيد إلى الرسول  -

 ولحماية المسلمين من غدر المنافقين. ملسو هيلع هللا ىلص
لناس اعبداهلل بن أبي بن سلول بهذا الكالم كذبه، فكذب  ملسو هيلع هللا ىلصعندما واجه الرسول  -

الم كيؤيد  كان يصدقه، وأنزل اهلل )تعالى( قرآًنا من السماء ملسو هيلع هللا ىلصالرسول  زيًدا رغم أن
 زيد بن أرقم، قال تعالى: 

 ۦِلَرُسوِلهِ وَ  ٱْلِعزَّةُ  َوِللَّهِ   َها ٱأْلََذلَّ  ِمنْ َعزُّ َيُقوُلوَن َلِئن رََّجْعَنٓا ِإَلى ٱْلَمِديَنِة َلُيْخِرَجنَّ ٱأْلَ "  
ِفِقينَ ٱلْ  َولََِٰكنَّ  َوِلْلُمْؤِمِنينَ   "  َيْعَلُمونَ  ََّل  ُمنََٰ

غزوة  وشهد زيدإلى زيد وقال له: " إن اهلل قد صدَّقك يا زيد"  ملسو هيلع هللا ىلصفأرسل الرسول  
 من الهجرة.  66مؤته وتوفي بالكوفة سنة 
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 تية:( أمام العبارات اآل( أوعالمة )السؤال األول: ضع عالمة )
 )        (         اشترك زيد بن أرم في غزوتي بدر وأحد.     (  1)
 )        (       .ملسو هيلع هللا ىلصيكره الرسول  عبداهلل بن أُبي بن سلولكان (  2)
 )        (   أنزل اهلل )تعالى( قرآًنا من السماء يصدق كالم زيد.(  3)
 )        (كان يصدقه. ملسو هيلع هللا ىلصكذب الناس زيد بن أرقم ولكن الرسول ( 4)

 :وسينالثاني: اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القالسؤال 
 ................................................................    رأس المنافقين هو( 1)

 ( ن سلولعبداهلل بن أبي ب –زيد بن أرقم )                                     
 ................. أن يشارك زيد بن أرقم في غزوتي بدر وأحد بسبب ملسو هيلع هللا ىلصرفض الرسول ( 2)

 (  ديدجبنه الش –صغر سنه  –) ضعفه الشديد                                    
 ................................................................توفي زيد بن أرقم في (  3)

  ( ةمك –الكوفة  –المدينة  –القاهرة )                                     
 أجب:الرابع: السؤال 

   مشاركة زيد بن أرقم في غزوتي بدر وأحد؟ ملسو هيلع هللا ىلصلماذا رفض الرسول ( 1) 

-....................................................................................................................................................................... . 
    برأس المنافقين؟  بن ُأبي بن سلولعبداهلللماذا ُسمي ( 2) 
-....................................................................................................................................................................... . 

 عمود )ب(الخامس: صل من العمود )أ(  ما يناسبه من الالسؤال 
 )ب( )أ(

 ُلقب عبداهلل بن أبي بن سلول بـ (1)
 يصدق كالم  ملسو هيلع هللا ىلصكان الرسول ( 2)
 توفي زيد بن أرقم في مدينة( 3)

 )     ( الكوفة.         -
 )     ( رأس المنافقين. -
 )     ( زيد بن أرقم.    -
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 )عليه السالم(قصة موسى  السير والشخصيات  الدرس الثالث 

 نبوته )نبوة على أرض سيناء(                   
تربي موسى )عليه السالم( في قصر فرعون وهو يعرف أن ينتمي إلى بني    -

 إسرائيل ويعرف أمه وأهله، وأصبح عظيم القوة والخلق.
 قال تعالى:

 
 
خرج موسى من مصر إلى )مدين( شمال غرب الجزيرة العربية، وحين وصل    -

ة لصعوب ؛آلبار ورأى فتاتين يظهر عليهما الضيقهناك رأى زحاًما حول إحدى ا
 الوصول للماء حتى يسقيا أغنامهما.

  بعدساعد موسى )عليه السالم( الفتاتين، ثم جلس يستريح يطلب الرزق من اهلل -
 ليشكره لبيترحتله الطويلة، وبعد فترة جاءت إحدى الفتاتين تخبره بدعوة والدها له ل

 على ما فعل. 
 قال تعالى:  

 

 
 

 وجد األب موسى عظيم الخلق وأثنت )مدحت( إحدى الفتاتين عليه.  -
طلب األب من موسى أن يعمل معه وأن يزوجه إحدى الفتاتين، وعاش موسى  -

 ( سنوات قبل أن يعود إلى مصر مرة أخرى.10في مدين عشر )

َن ٱلنَّاِس يَۡسقُوَن َوَوَجَد ِمن ُدونِِهُم ٱۡمَرأَتَۡيِن  ٗة مِّ ا َوَرَد َمآَء َمۡديََن َوَجَد َعلَۡيِه أُمَّ َولَمَّ

َعآُءِۖ َوأَبُونَا َشۡيٞخ كَ   بِيرٞ تَُذوَداِنِۖ قَاَل َما َخۡطبُُكَماِۖ قَالَتَا ََل نَۡسقِي َحتَّٰى يُۡصِدَر ٱلرِّ

 

 أَنَزۡلَت إِلَيَّ فََسقَٰى لَُهَما ثُمَّ تََولَّٰىٓ إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَاَل َربِّ إِنِّي لَِمآ  

فََجآَءۡتهُ إِۡحَدٰىُهَما تَۡمِشي َعلَى   (24)    فَقِيرٞ    ِمۡن َخۡير  

 نَا  ٱۡستِۡحيَآء  قَالَۡت إِنَّ أَبِي يَۡدُعوَك لِيَۡجِزيََك أَۡجَر َما َسقَۡيَت لَ 
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 قال تعالى: 
 
 
 
إلى مصر  كان موسى يمشي وهو متكئ )مستند( على عصا، وفي طريق العودة -

ليل دوهناك رأى ناًرا، فقترب من النار بحثًا عن الدفء أو عن  وصل إلى سيناء
 على الطريق وسط الظالم، ولكنه عندما وصل سمع اهلل )تعالى( يخاطبه: 

 قال تعالى: 
   

        
تي ا الأعطى اهلل )تعالى( موسى )عليه السالم( النبوة، وأعطاه معجزتين: العص -

 ة وأن يخرج يده من تحت ذراعه بيضاء وكأنها سمش ساطعة.تتحول إلى حي
 أمر اهلل موسى )عليه السالم( أن يذهب إلى فرعون مع أخيه هارون وأن -  

 يدعواه إلى عبادة اهلل بالرفق واللين. 
 قال تعالى:

 
 
 

وال ه أحتحرك موسى )عليه السالم( لينفذ أمر اهلل )تعالى( وحتى تتغير على يدي -
 العباد.البالد و 

ٓأَبَِت ٱۡستۡـَ ِجۡرهُِۖ  
قَاَل إِنِّٓي  (26)  إِنَّ َخۡيَر َمِن ٱۡستۡـَ َجۡرَت ٱۡلقَِويُّ ٱأۡلَِمينُ  قَالَۡت إِۡحَدٰىُهَما يَٰ

نَِي ِحَجج ِۖ فَإِۡن أَۡتَمۡمَت َعۡشٗرا  تَۡيِن َعلَٰىٓ أَن تَۡأُجَرنِي ثََمٰ
أُِريُد أَۡن أُنِكَحَك إِۡحَدى ٱۡبنَتَيَّ َهٰ

ُ   ِعنِدَكِۖ َوَمآ أُِريُد أَۡن أَُشقَّ َعلَۡيَك  َستَِجُدنِٓي إِن َشآءَ فَِمۡن  لِِحينَ  ٱّللَّ  ِمَن ٱلصَّٰ

ِس ُطًوى             ِإنِّي َأنَا رَبَُّك َفاْخَلْع نَ ْعَلْيَك ِإنََّك بِاْلَواِد اْلُمَقدَّ
 

ُر َأْو َيْخَشىفَ ُقوال َلُه قَ ْوال لَّ  اْذَهَبا ِإَلى ِفْرَعْوَن ِإنَُّه َطَغى ًنا لََّعلَُّه يَ َتذَكَّ  ي ِّ
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 تية:( أمام العبارات اآل( أوعالمة )السؤال األول: ضع عالمة )
 (  )      شب موسى )عليه السالم( في قصر فرعون وهو يعتقد أنه من أهله.(  1)
 (      )        كان موسى )عليه السالم( ضعيف البنية والجسم.             (  2)
 (      )         اًما شديًدا.          حين وصل موسى )عليه السالم( وجد زح( 3)
 (    )           استقر موسى )عليه السالم( في مدين قرابة سبع سنوات.    ( 4)
 (     بعد أن ساعد موسى )عليه السالم( الفتاتين جلس يدعو ربه.       )   ( 5)
 (    عاش موسى )عليه السالم( في مدين واستقر ولم يرجع إلى مصر.  )     (6)
 (       ( كلم اهلل )تعالى( موسى )عليه السالم( على أرض سيناء.            ) 7)

------------------------------------------------------------------- 

 :الثاني: اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسينالسؤال 
 .........................................................................................     ُولد موسى )عليه السالم( في ( 1)

 (   مصر -مدين  –الشام  )                                       
 ........................................................................... رحل موسى )عليه السالم( من مصر إلى( 2)

 (  العراق  -ثمود   -مدين  )                                        
 ...................................................................   من معجزات نبي اهلل موسى )عليه السالم(( 3)

 ( لعصا اتحول  –تسخير الرياح  –الناقة  )                                      
 ...............................................................دعا موسى )عليه السالم( فرعون لعبادة اهلل بــ (4)

 (العنف    -الرفق    -القسوة    )                                      
 ......................................................................نزل الوحي على موسى )عليه السالم( في  (5)

 (  سيناء  -فلسطين    -األردن     )                                      
 ن.سنوات في مدي..........................................................( قضى موسى )عليه السالم( مدة 6)

 عشر  (  -تسع    -ثمان    )                                          
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 : أكمل الجمل بما يناسبه من بين القوسينالثالثالسؤال 
 (   هارون  -  العصا  -  مدين   -  مصر )                   

 .   .............................................  ترك موسى )عليه السالم( مصر وذهب إلى(  1)
 .أخيه إلى فرعون .........................................مع  ذهب موسى )عليه السالم( ( 2)
 .  ...........................................................................  ولد موسى )عليه السالم( في (  3)
 .  .....................................................       كانت معجزة موسى )عليه السالم ( هي (4)

 : صل من العمود )أ(  ما يناسبه من العمود )ب(الرابعالسؤال 
 )ب( )أ(

  ولد موسى )عليه السالم( في (1)
 ترك موسى )عليه السالم( مصر وذهب إلى( 2)
 عاش موسى )عليه السالم( في مدين مدة (3)
 دعا موسى )عليه السالم( فرعون  (4)

 )     (  عشر سنوات. -
 )     ( للين والرفق.با  -
 )     (مصر.          -
 )     (         .مدين -

 الخامس: أكمل الجمل بما يناسبه من بين القوسينالسؤال 
 )عليه السالم( بعد أن ترك مصر؟ المكان الذي ذهب إليه موسىما  (1)
-......................................................................................................................................................................  . 
 كيف دعا موسى )عليه السالم( فرعون لإليمان باهلل؟  (2)
-......................................................................................................................................................................  . 
 كم سنة قضاها موسى في مدين؟ (3) 
-......................................................................................................................................................................  . 
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 النوافل العبادات      الدرس األول           

 باداتأما النوافل فهي عالعبادات الواجبة مثل: الصلوات الخمس وصوم رمضان،  -
 ليتقرب إلى اهلل وهي عبادات مستحبة.غير واجبة يقوم بها اإلنسان 

ة كالصال: جمع نافلة وفي الشرع هي الزيادة عن العبادات الواجبة النوافل -
 ويقوم بها المسلم؛ ابتغاء مرضاة اهلل )تعالى(.، والصوم والزكاة والحج
  أمثلة من النوافل

 الصالةنوافل 
 يزيد على الصلوات المفروضة سنن الرواتب: ملسو هيلع هللا ىلصكان الرسول  -

ركعًة  عشرةَ ي ِثْنت كل  يومٍ في  مسلٍم يصل ي هلِل تعالىمن عبٍد  ما"  :ملسو هيلع هللا ىلص قال الرسول
 "له بيًتا في الجنَّةِ  اهللُ تعالىإَّل بنى  فريضةٍ  غيرَ تطوًُّعا 
 الرواتبالسنن 

 الة،هي السنن التي تتبع غيرها من الصلوات المفروضة، منها ما يكون قبل الص 
 ومنها ما يكون بعدها، وعددها اثنتا عشرة ركعة مقسمة كما يلي:

 عدد الركعات بعد الصالة الصالة عدد الركعات قبل الصالة
            2 

         2  +2 
 ـــــــ           
 ـــــــ           
 ـــــــ           

 الصبح –الفجر  -
 الظهر  -
 العصر -
 المغرب -
 العشاء -

 ـــــــ           
           2  
 ـــــــ           
           2 
           2 

 –ة الخسوف والكسوف صال –من السنن األخرى في الصالة )صالة العيدين  -
 صالة الضحى والتراويح والوتر( –صالة اَّلستسقاء عند قلة المطر 

 الصومنوافل  
 مثل يومي اَّلثنين والخميس ويوم عرفة.صيام التطوع في غير رمضان،  -

 األخالقنوافل 
  (الًقا)إن من من أحبكم إلى اهلل أحسنكم أخ، تكون بالتحلي باألخالق الحميدة -

 فضل النوافل
  لثواب(ايزيد اهلل )تعالى( بها  –تهذب النفس  –وصل بين العبد وربه )تزيد من ال
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 تية:( أمام العبارات اآل( أوعالمة )السؤال األول: ضع عالمة )
 ()                         النوافل أعظم قدًرا عند اهلل من الفرائض. (1)
 )        (في العبادة.شرع اهلل )تعالى( النوافل لمن يحب اَّلستزاده ( 2)
 ( )             حكم القيام بالنوافل أنها واجبة.                  (  3)
 )        (       النوافل موجودة في مختلف العبادات.            ( 4)
 ( سنن الصالة تكون قبل الصالة المفروضة فقط.         )        (5)
 قرب من اهلل )تعالى(.     )        (النوافل تهذب النفس وتزيد الت (6)

 :الثاني: اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسينالسؤال 
 ................................................................     عدد ركعات سنن صالة الظهر  (1)

 ت( است ركع –أربع ركعات  –ركعتان  )                                      
 ركعة. .....................................................عدد سنن الرواتب في الصالة في اليوم( 2)

                                    ( 11   -   12   -   13   -   14   ) 
 الرابع: أجبالسؤال 

 ( ضع خًطا تحت النوافل مما يأتي:1)
 ةالصدق -صالة العيدين  –الزكاة  –الة الظهر ص –صوم رمضان  –صالة الليل  -
 ( ما عدد اسنن رواتب الصالة في اليوم ؟2)
-    ................................................................................................................................................................  . 

 الخامس: صل من العمود )أ(  ما يناسبه من العمود )ب(ال السؤ 
 )ب( )أ(

 صالة العيدين من   (1)
 صالة العشاء من  ( 2)
 فضل النوافل أنها( 3)

 )     ( تهذب النفس.   -
 )     (النوافل.          -
 )     (الفرائض.        -
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 الجوربينالمسح على الخفين و العبادات      الدرس الثاني         

   .من أجل تيسير العبادة يمكن لنا أن نتوضأ بالمسح على الجورب دون نزعه -
 قال تعالى:

 "ُم العسرُيِريُد اهلل ِبُكُم اليسر َوََّل ُيِريُد ِبكُ "         
 وهو يتوضأ، ثم مسح على خفيه.  ملسو هيلع هللا ىلصرأى الصحابة الرسول  -
 "الجوربينغيرة: " توضأ النبي ثم مسح على قال المُ  

 ويغطي الكعبين. مصنوع من صوف أو قطن الرجل: ما يلبس على الجورب
 يشبه الجورب لكنه مصنوع من جلد ويغطي الكعبين.: الخف

 بينشروط المسح على الخف والجور 
 أن يلبس على طهارة.( 1)
 ( أن يكون الجورب طاهًرا.2)
 ( أن يغطي الكعبين.3)

 كيفية المسح
 لجورباعلى  ثم ،اليد اليمني على الجورب األيمنالمسح بكمية قليلة من الماء ب -

 األيسر.
 متى يبطل المسح؟

 ( عند نزع الجورب.1)
 ( انتهاء مدة المسح.2)
 وجود موجب للغسل. (3)
 مدة المسح  
 ة أي خمسة فروض، وللمسافر ثالثة أيام بلياليها.المقيم يوم وليل -

 الكعبان
العظمتان البارزتان 

 فوق القدم
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 ية:رات اآلت( أمام العبا( أوعالمة )السؤال األول: ضع عالمة )
 )        (                  عند نزع الجورب يبطل المسح عليه. (  1)
 )        (      نبدأ المسح على الجورب بالجورب األيسر.       (  2)
 )        (      مدة المسح على الجورب ثالثة أيام للمقيم.      (  3)
 )        ( ارة.من شروط المسح على الجورب أن ُيلبس على طه ( 4)

 :الثاني: اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسينالسؤال 
 ....................................................................................................................   الجورب هو (  1)
 (   الخف  -الشراب    -الحذاء   )                               
 ......................................................................................................................   الكعبان هما(  2)

 (العظمتان البارزتان فوق القدم -األصابع  –)أسفل القدم               
 ........................................................فرمدة المسح على الجورب أو الخف للمسا( 3)

  (   خمس أيام –أربعة أيام  –ثالثة أيام )                           
 أجب: الثالثالسؤال 

 شخص يلبس جورب صغير أسفل الكعبين. هل يصح له المسح على الجورب؟( 1)
- .................................................................................................................................................................. . 
 ما مدة مسح الجورب أو الخف للمسافر؟ ( 2)
-    .................................................................................................................................................................  . 

 الخامس: صل من العمود )أ(  ما يناسبه من العمود )ب(السؤال 
 )ب( )أ(

 الكعبان (1)
 الجورب( 2)
 الخف( 3)

 ( )   ما يلبس على الرجل مصنوع من صوف أو قطن. -
 ( )            يشبه الجورب لكنه مصنوع من جلد.    -
 (  العظمتان البارزتان فوق القدم.                  )  -
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 التيمم العبادات      الدرس الثالث           

 الرخصة الشرعية
 :ملسو هيلع هللا ىلصالرخصة معناها التخفيف والتيسير، قال رسول اهلل  -

 "إن اهلل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه""         
 أن يكون بديال للوضوء والغسل عند عدم وجود ماء.والتيمم يمكن 
 " َفَلْم َتِجُدوا َماًء َفَتَيمَُّمواقال تعالى: " 

 التيمم
 ةالصالالغسل كالتي تشترط الوضوء أو  داتهو قصد التراب الطاهر؛ َّلستباحة العبا

 ويكون التيمم في حالة:
 ( فقد الماء َّلنقطاع الماء.1)
 و به جرح في مكان الوضوء.( أن يكون الشخص مريًضا أ2)

 ة.دخول وقت الصالة، فال يتيمم الشخص قبل دخول وقت الصال -  يشترط للتيمم
 تعذر الوصول إلى الماء وقت الصالة. -                 

 أركان التيمم 
ثم  باحة العبادة،تهي القصد وتكون نية المكلف في التيمم اس النية: -

 مع الترتيب. مسح الوجه والكفين إلى المرقين
 ُفوًرا"غَ  َعُفوًّا َكانَ  اللَّهَ  نَّ إِ  َأْيِديُكمْ وَ ِهُكْم ُجو َفَلْم َتِجُدوا َماًء َفَتَيمَُّموا َصِعيًدا َطي ًبا َفاْمَسُحوا ِبوُ "

 كيفية التيمم
، ضرب الكفين بأصابع مضمومة على السطح الذي يعلوه التراب مرة ومسح الوجه

 فرجه ومسح اليدين حتى المرفقين.ثم الضرب مرة أخرى بأصابع من
 خلع الخاتم. -الترتيب )الوجه أوَّل ثم اليدين(         –    ويشترط

 حد.ين )صالتين ( بتيمم والكل صالة، فال يجوز جمع فرضالتيمم   مدة التيمم
 ما يبطل التيمم 

 ه.وجود الماء مع القدرة على استخدام –ما يبطل الوضوء.                 -
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 تية:( أمام العبارات اآل( أوعالمة )ل األول: ضع عالمة )السؤا
 (  )            التيمم يمكن أن يكون بديال للوضوء عند عدم وجود ماء.  ( 1)
 ( )       يبدأ التيمم بضرب الكفين بأصابع مفتوحة ثم المسح على الوجه.( 2)
 )        (     يتيمم الشخص عند وجود جرح في مكان الوضوء. نيمكن أ( 3)
 (  )                التيمم يكون لكل صالة عند عدم وجود ماء.          ( 4)

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :الثاني: اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسينالسؤال 
 .....................................................................................................................   يبدأ التيمم بـ( 1)
 (   مسح اليدين   -مسح الوجه      )                                   
 ..........................................................تيمم شخص وهو يلبس خاتم في أصابعه( 2)

 (   التيمم غير صحيح –التيمم صحيح  )                                 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 : أكمل الجمل بما يناسبه من بين القوسينالثالثالسؤال 
 (  الوجه  -  الصالة  - التخفيف - الماء  )                    

 . المسلم   ............................................................... الرخصة الشرعية هدفها( 1)
 . ...........................................................................................   يبدأ التيمم بمسح( 2)
 .  .............................................................    َّل يصح التيمم في حال وجود (3)
 .  ....................................................   َّل يصح التيمم إَّل بعد دخول وقت( 4)

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 السؤال الخامس: أجب
 شخص صلى فرضين بتيمم واحد. هل تصح صالته؟ -
- ...................................................................................................................................................................  . 


